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Het grootste taboe in het ziekenhuis is de dood. Veel patiënten en nog meer artsen beschou-
wen de dood als een extreme vorm van ziekte, die daarom koste wat kost bestreden moet 
worden. Dat ‘koste wat kost’ dreigt inmiddels te veel te gaan kosten, nu ook in financiële zin. 
Dit geldelijke aspect maakt de discussie over te lang doorbehandelen wel wat troebel. Maar 
misschien is het ook een blessing in disguise. Want de reflectie over doorbehandelen in de 
laatste fase van het leven krijgt er een impuls door, die hard nodig was. 

Te vaak wordt het levenseinde gemedicaliseerd, zoals recent nog Margriet van der Kooi 
betoogde in Trouw. Omdat de echte vragen uit de weg worden gegaan. Hoe sta ik in het leven? 
Hoe kijk ik aan tegen de dood? Hoe neem ik afscheid? Wat vind ik echt belangrijk? Wat moet 
ik accepteren? Trage vragen die veel te weinig gesteld worden.

Ik bemerk bij artsen en patiënten een schroom om het einde ter sprake te brengen. De patiënt 
wil graag leven en de arts wil zijn patiënt niet teleurstellen of z’n eigen machteloosheid niet 
onder ogen zien. Arts en patiënt houden elkaar zo soms in gijzeling. Heel begrijpelijk, daar 
niet van. Maar hoe meer we kunnen, hoe meer we willen. Terwijl dat niet altijd goed voor ons 
is. 

Zelfs de belangrijke en terechte vraag of iemand in geval van een hartstilstand wil en moet 
worden gereanimeerd, wordt vaak omzeild. Want artsen vinden het lastig om hierover te 
beginnen en patiënten voelen zich er vaak door overvallen. Terwijl reanimatie meestal tot 
mislukken gedoemd is, met alle ellende van dien.

Ik merk dat ik hier in mijn ziekenhuis steeds vaker tegenaan loop: we verhinderen dat iemand 
sterft, maar kunnen hem ook niet noemenswaardig opknappen. De patiënt komt daardoor in 
een soort niemandsland. En als hij er dan toch nog onverwachts tussenuit knijpt, wordt er nog 
geroepen om een obductie. Of wordt zelfs, zoals onlangs, de officier van justitie ingelicht, want 
was deze 92-jarige met zijn gebroken heup na een val wel een natuurlijke dood gestorven? 
Hoe tragisch ook, deze dood was natuurlijk wel natuurlijk, want naar onze natuur zijn wij 
sterfelijk. Het is, zoals bekend, de enige zekerheid in het leven. Behalve in het ziekenhuis.

Hier valt dus nog veel te winnen. Mensen moeten nadenken én praten over levensvragen, en 
over het ondenkbare: hun eigen dood. Want de dood is uiteindelijk ons aller bestemming. En 
van uitstel komt geen afstel. Dit hadden de oude Romeinen al goed begrepen met hun motto 
memento mori. Gedenk te sterven. Want dat helpt bij het leven, ook het laatste stukje daarvan.

Michiel de Leeuw is geestelijk verzorger in het Diaconessenhuis Leiden

Memento mori
Michiel de Leeuw
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Samen-scholen
Beroepsontwikkeling van geestelijk  
verzorgers in Limburg 

De basis voor landelijke ontwikkelingen binnen 

de beroepsgroep van geestelijk verzorgers is 

de regio. Hans Evers schetst een beeld van het 

Limburgse.

Hans Evers

Regionale basis
De landelijke beroepsvereniging VGVZ is op-
gebouwd vanuit de basis. Een van de pijlers 
vormden de conventen van katholieke rec-
toren (priesters) die in ziekenhuizen werk-
zaam waren.1

Deze conventen waren per bisdom georga-
niseerd. In het bisdom Roermond bestond 
er omstreeks 1965 al een overleg van zie-
kenhuispriesters dat met enige regelmaat 
bijeen kwam. In deze jaren na het Tweede 
Vaticaanse Concilie lag de nadruk op ont-
moeting en onderlinge enthousiasmering. 
In de bijeenkomsten werden mogelijkheden 
tot samenwerking verkend, werden litur-
gische en didactische materialen uitgewis-
seld en zocht men naar een nieuwe invul-
ling van de functie van geestelijk verzorger. 
De groep van ziekenhuispastores in Lim-
burg kwam driemaal per jaar bijeen, steeds 
in een ander ziekenhuis, verspreid over de 
provincie. De ontmoeting werd steevast be-
kroond met een gezamenlijke maaltijd.2

Pluriformiteit in levens-
beschouwelijke achtergrond, 
werkterrein en opleiding
Geleidelijk werd het convent uitgebreid met 
leken-theologen, die hun opleiding hadden 
genoten aan de Hogeschool (later Universi-
teit) voor Theologie en Pastoraat en als pas-
toraal werk(st)er waren aangesteld door de 

ziekenhuizen. Het zou tot in de jaren tach-
tig duren voordat de dominees die werk-
zaam waren in Maastricht en Heerlen regu-
lier deelnemer van het overleg werden. 

Naast het convent van ziekenhuispastores 
bestond een overleg van pastores die in ver-
pleeghuizen werkzaam waren. Nog voordat 
er landelijk sprake was van integratie expe-
rimenteerde men in Limburg met bijeen-
komsten van pastores in ziekenhuizen en 
verpleeghuizen die gedeeltelijk samen wer-
den gehouden op dezelfde locatie. In 1997 
vond een samenvoeging plaats en ook de 
pastores die werkten in instellingen voor 
verstandelijk beperkten sloten zich aan. Na 
enkele jaren voegden ook de geestelijk ver-
zorgers die in de psychiatrische instellin-
gen en in revalidatiecentra werkten zich bij 
deze groep. Geleidelijk waren nu alle werk-
velden vertegenwoordigd in het Limburgse 
convent. 
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een nieuwigheid schuil achter deze naam: 
ook vrijgevestigde geestelijk verzorgers kun-
nen voortaan regulier lid zijn. Lopen de 
geestelijk verzorgers in Limburg (opnieuw) 
voor op landelijke ontwikkelingen binnen 
de beroepsvereniging?

Veranderingen
Al deze veranderingen zorgden ervoor dat 
de regionale bijeenkomst een steeds groter 
aantal leden telde, van 32 leden in 1994 tot 
68 in 2013. Een andere belangrijke verschui-
ving, parallel aan landelijke ontwikkelin-
gen, betrof de sterke toename van het aan-
tal vrouwen: van een kwart van het totaal in 
1994 naar meer dan de helft in de huidige 
samenstelling. De katholieke dominantie is 
er nog steeds, met dien verstande dat de va-
riaties groot zijn qua spirituele binding met 
de katholieke traditie, kerkelijke organisa-
tie en geloofsopvattingen. Inmiddels zijn er 
tien protestantse geestelijk verzorgers lid en 
twee humanistisch raadslieden, waardoor 
de levensbeschouwelijke pluriformiteit een 
duidelijk stempel drukt op de besprekingen. 
De verdeling naar werkveld laat een nadruk 
op verpleeg- en verzorgingshuizen zien en 
dat bepaalt mede de keuze en uitwerking 
van de studiethema’s. Ruim de helft van 
het aantal leden van het regionaal overleg 
is tevens lid van de VGVZ. Daarmee is dui-
delijk dat landelijke zaken regionaal een 
rol spelen, maar het accent is (opnieuw) ver-
legd naar de regionale binding en ontmoe-
ting. De uitwisseling met collega’s uit ver-
schillende werkvelden wordt als verrijking 
ervaren. Het sluit tevens goed aan op de vi-
sie van ketenzorg rond de cliënt of patiënt. 
Overdracht aan elkaar als geestelijk verzor-
gers werkt vaak beter als je elkaar regelma-
tig ontmoet. 

Organisatie
Van oudsher worden de bijeenkomsten ge-
houden op wisselende locaties, waarbij het 
convent te gast is bij één van de deelnemers. 
Dit geeft aan deelnemers de mogelijkheid 
om verschillende werklocaties verspreid 
over de hele provincie te leren kennen. Het 
biedt managers de kans om hun betrokken-

Ondertussen nam het aantal priesters af, 
nam het aantal leken-theologen toe en von-
den ook meerdere protestantse geestelijk 
verzorgers en humanistisch raadslieden 
hun plek binnen dit overleg. In de instellin-
gen werkte men steeds meer territoriaal in 
levensbeschouwelijk pluriforme teams. Het 
indelen van patiëntcontacten volgens deno-
minatie werd losgelaten. 

De pluriformiteit groeide verder toen er ook 
geestelijk verzorgers werden toegelaten die 
geen lid van de VGVZ waren, uit eigen keuze 
of omdat ze niet voldeden aan de landelijke 
opleidingseisen.

Regionale en landelijke positie
Op regionaal niveau vormde zich zo een plu-
riforme groep naast de landelijke verbanden 
die naar denominaties waren ingedeeld. 
Toch bleef het convent tot in de jaren negen-
tig een dominant katholiek verband dat di-
recte lijnen onderhield met de katholieke 
sectorraad. Een van de leden van het con-
vent was bestuurslid van de katholieke sec-
tor en ook in de landelijke VGVZ-besturen 
speelden katholieke geestelijk verzorgers uit 
Limburg een rol van betekenis3.
 
De groeiende diversiteit die het bestuur en 
de leden van het convent bewust nastreef-
den in de periode 1985-2010 leidde tot een 
nieuwe positiekeuze ten aanzien van de  
VGVZ. De exclusieve binding met de katho-
lieke sector werd losgelaten en verbreed 
naar alle sectoren. Vanuit het bestuur van 
het convent werd nu niet meer automatisch 
iemand beschikbaar gesteld voor het sector-
bestuur. Men deed een beroep op leden van 
de VGVZ om zich in te zetten in een sector- 
of werkveldraad en trait d’union te zijn. Om 
de nieuwe positie en identiteit te bekrachti-
gen werd een nieuwe naam gekozen: Verga-
dering van Geestelijk Verzorgers in de zorg 
in Limburg, afgekort als VGVL. Er ging nóg 

sámen-scholen en 
samen-schólen
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Beroepsontwikkeling
Naast de landelijke symposia en scholing 
vervullen de regionale bijeenkomsten een 
belangrijke rol in de beroepsontwikkeling 
van geestelijk verzorgers. Deze betekenis is 
inmiddels in de accreditatie van het SKGV 
gehonoreerd met 1 punt per bijeenkomst 
(dagdeel). 

Uit de archieven van het Limburgse convent 
blijkt dat in de jaren zeventig en tachtig de 
nadruk lag op ontmoeting en onderlinge uit-
wisseling. De lokale gastheer was doorgaans 
degene die een bepaald onderwerp inleidde 
of daar een deskundige van binnen of buiten 
de eigen instelling voor benaderde. Regelma-
tig werden er artikelen uit praktisch-theolo-
gische tijdschriften besproken. Soms werd 
een medicus uitgenodigd om mee te spreken 
over medisch-ethische onderwerpen. Men 
deed ook een beroep op docenten van de 
theologische opleiding in Heerlen.

De kerkelijke positiebepaling was in de ja-
ren tachtig en negentig een belangrijk on-
derwerp. Hierbij ging het met name om het 
verschil tussen de kerkleiding, die recht-
lijnig en compromisloos afstevende op een 
kerk van rechtgelovige en volgzame men-
sen, en een meer open geloofsklimaat bin-
nen de zorginstellingen. Mede naar aanlei-
ding van een rapport van de VGVZ werd in 
1992 gesproken over de verhouding tussen 
basispastoraat en instellingspastoraat. In 
1994 probeerde men de dialoog aan te gaan 
met de nieuwe bisschop Wiertz. Hij bezocht 
een vergadering van het convent en sprak 
ook nadien nog enkele malen met een dele-
gatie, maar concrete afspraken kwamen er 
niet. Kwesties rond ambt en zending zaten 
muurvast. 

De nadruk op professionalisering vinden we 
terug in de accentverschuiving binnen de 
regionale bijeenkomsten. De agenda werd 

geestelijk verzorgers in 
Limburg lopen voorop

heid te tonen bij geestelijke verzorging in 
het algemeen en specifiek in hun eigen zor-
ginstelling. 

Momenteel komt het convent vier keer per 
jaar gedurende een middag bijeen. De ont-
moetingsfunctie krijgt nog steeds ruim aan-
dacht bij de inloop (ontvangst met vlaai), 
in de pauze en na afloop (soep en brood sa-
men). Meestal zorgt de gastvrouw/heer voor 
zaal, faciliteiten en catering. Soms is er een 
kleine vergoeding nodig voor de organisatie. 
Van de jaarlijkse contributie (momenteel 
¤25) worden inleiders en organisatiekosten 
betaald. Er is tevens ruimte voor het orga-
niseren van een breder opgezet symposium 
(zoals in 2004 en 2006 over transmuraal wer-
ken). Van de bijna 70 leden komt doorgaans 
de helft naar een bijeenkomst. Veel leden 
werken binnen teams en vaak is daar de af-
spraak dat men bij toerbeurt naar de verga-
dering komt. De locatie van de vergadering 
speelt een rol bij het opkomstpercentage, 
naast uiteraard de belangstelling voor een 
bepaalde thematiek of actualiteit. Stagiai-
res kunnen aan bijeenkomsten deelnemen 
en op die manier ingroeien in een netwerk, 
waarbinnen ze wellicht een werkkring kun-
nen vinden.

De bijeenkomsten worden voorbereid door 
leden van het dagelijks bestuur, dat momen-
teel uit vier personen bestaat. Externe con-
tacten verlopen via dit bestuur. Twee leden 
zijn lid van een van de werkveldraden van 
de VGVZ en leggen de verbinding tussen re-
gionale en landelijke zaken. 

Hoewel er geen juridische organisatiestruc-
tuur was, werd in 2000 een officieel Huis-
houdelijk Reglement vastgesteld in navol-
ging van conventen elders in het land. In 
2012 werd een nieuw Reglement vastgesteld. 
In de eerste bepaling van het Reglement is 
de dubbele doelstelling vastgelegd, die van-
af het begin belangrijk is geweest en steeds 
opnieuw bevestigd: ontmoeting in een plu-
riforme samenstelling en beroepsontwikke-
ling. Anders gezegd: sámen-scholen en sa-
men-schólen. 
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veld verpleeg- en verzorgingshuizen en ver-
maatschappelijking in de psychiatrie. Wel-
ke bedreigingen en kansen dienen zich aan 
voor geestelijke verzorging? 

2. Het beroep van geestelijk verzorger. Samen 
met S. Gärtner werd de kwestie ambt en zen-
ding benaderd vanuit de levensbeschouwe-
lijke legitimatie die je aan je werk geeft. De 
diversiteit kwam op een boeiende wijze tot 
uitdrukking bij de bespreking van de advie-
zen van de Regiegroep. Bijzondere aandacht 
kregen ontwikkelingen in de palliatieve 
zorg, met name wat betreft de activiteiten 
van geestelijk-spirituele begeleiding. Juist 
hier kwamen zorgketens in beeld en werden 
verbindingen tussen de verschillende werk-
velden duidelijk.

3. Nieuwe methodieken. Rond rituelen, nieuwe 
inzichten en werkwijzen werden verschil-
lende inleidingen en workshops gehouden 
met T. Quartier. Door eigen leden werden 
methodieken voorgesteld en ingeoefend als 
werken met het levensverhaal, bibliodrama, 
Zelf Konfrontatie Methode, contextueel pas-
toraat en systemisch werken. In het verleden 
was er aandacht voor zorgethiek en de wer-
king van moreel beraad binnen de wisselen-
de setting van ziekenhuis, verzorgingshuis 
en revalidatiekliniek.

4. Spirituele voedingsbronnen. Spirituele bron-
nen ontsloot men voor elkaar door stil te 
staan bij religieuze kunst, joodse spirituali-
teit, het gebed met en bij zieken, muziek als 
bron van bezieling, innerlijk pelgrimeren 
door middel van het schrijven van je eigen 
verhaal. Meestal waren het eigen leden die 
hier voor een boeiende inbreng zorgden.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de 
sterkte van de regionale vergadering naar de 
ervaring van de deelnemers juist ligt in de 
combinatie van ontmoeting en scholing, van 
netwerken en beroepsontwikkeling. In beide 
aspecten blijkt de gegroeide pluriformiteit 
in de samenstelling een belangrijke positieve 
factor. We gaan dus door met samen-scholen 
en bevelen deze vorm van harte aan.

minder door kerkelijke zaken bepaald, en 
meer door onderwerpen die met ontwik-
kelingen in de zorg te maken hadden. Men 
sprak bijvoorbeeld over kwaliteitszorg in 
1997, over begeleiding aan niet-gelovige pa-
tiënten in 1999 en over de positionering als 
geestelijk verzorger en de beeldvorming bij 
managers in 2000. De nadruk op beroepsin-
houdelijke onderwerpen ging gepaard met 
een zekere academisering. Regelmatig wer-
den docenten van theologische opleidin-
gen gevraagd om inleidingen te verzorgen. 
Het valt op dat na 1995 steeds vaker inlei-
ders ‘van buiten’ werden gevraagd en dat 
de eigen leden meestal de vertaalslag naar 
de praktijk maakten door over een nieuwe 
werkwijze te vertellen en eigen ervaringen 
in te brengen.

Het aantal bijeenkomsten was eind jaren ne-
gentig verhoogd naar vier per jaar. Telkens 
wordt minstens twee uur besteed aan een be-
paalde thematiek, met literatuur, een inlei-
ding, groepswerk en een plenaire discussie. 
Er groeide een bepaalde verdeling van on-
derwerpen, zodat er in de loop van elk jaar 
aandacht was voor een viertal categorieën: 
1. ontwikkelingen binnen de zorg; 2. het be-
roep van geestelijk verzorger; 3. nieuwe me-
thodieken; 4. spirituele voedingsbronnen. 
Deze vierdeling werd door het bestuur met 
voorzitter R. Lantman sterk bepleit als een 
stevige ondersteunende structuur voor de 
functie van beroepsontwikkeling in de regi-
onale bijeenkomsten. Deze vierdeling wordt 
met een zekere soepelheid gehanteerd en re-
gelmatig raken thematieken aan meerdere 
aspecten van ons beroep. We noemen enkele 
recent behandelde onderwerpen.
 
1. Ontwikkelingen in het zorglandschap en bin-
nen de zorg. H. Schilderman schetste voor ons 
de toekomstscenario’s uit het WRR-rapport 
en ging in gesprek over de implicaties van 
de positiekeuze die je als geestelijk verzor-
ger binnen een instelling maakte. Dat bleek 
niet in elk werkveld op gelijke wijze te verlo-
pen. Wijzigingen in de AWBZ en de uitbouw 
van de Wmo waren onderwerp van gesprek, 
met name de decentralisering in het werk-
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We verwijzen naar de impressies van Piet van 
der Bruggen (1916-2007) in zijn boeken en 
artikelen in Hervormd Nederland, En Toch en andere 
periodieken. Van der Bruggen was in de jaren 
zeventig hoofd van de Pastorale Dienst in het De 
Wever ziekenhuis te Heerlen.  
 
Verder maken we gebruik van het archief van het 
convent Limburg dat is verzameld en opgesteld 
door de achtereenvolgende secretarissen H. 
Coenen (1985), S. Teuwen (1987), A. Franssen 
(1988-1992), J. Wolters (1993-1996), J. Baar (1996-
2004) en A. de Haan (sinds 2004). Het archief 
berust bij het secretariaat van de VGVL.

3 We noemen omwille van hun betekenis voor 
de landelijke beroepsvereniging H. Bergsma 
(lid van bestuur katholieke sector in de jaren 
tachtig), Roel Hekking en Ren Lantman (leden 
van bestuur katholieke sector en algemeen 
bestuur VGVZ in de jaren 1995-2010; redactie 
van verenigingstijdschrift), Jac Peeters 
(administrateur, redactielid Handboek). 

Dr. J.H.M. Evers is pastoraaltheoloog, geestelijk 
verzorger/pastor en teamleider van de Dienst 
Geestelijke Verzorging en Pastoraat in VieCuri 
m.c. voor Noord-Limburg, en voorzitter van de 
Vergadering van Geestelijk Verzorgers in de Zorg 
in Limburg. E-mail hevers@viecuri.nl

Noten
1 Zie: W. Kuttschrütter, Historische Schets Vereniging 

Geestelijk Verzorgers in Ziekenhuizen 1971-1991, 
Utrecht 1991; en W. Snelder, ‘Beknopte 
geschiedenis van de VGVZ tot 2000’, in: J. 
Doolaard (red.), Nieuw Handboek Geestelijke 
verzorging, 2006, 84-100.

2 We baseren ons op de herinneringen van Piet 
Cöp, emeritus-priester, werkzaam als geestelijk 
verzorger in de ziekenhuizen in Roermond 
en Venray in de periode 1970-2000. Hij was 
voorzitter van het convent in de jaren tachtig.  
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