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Jong in de revalidatie

Suzan Doodeman werkte een jaar als geestelijk 

verzorger in de revalidatie. Zij doet verslag van 

haar eerste indrukken en het specifieke van de 

revalidatiezorg.

Suzan Doodeman

OP DE AFDELING SPREEK IK EEN BOZE, ver-
drietige vrouw. Die nacht is ze geval-
len. Ze was opgestaan om naar de WC 

te gaan, en had vergeten dat ze een been 
mist. Even later zit ik aan mijn bureau in ge-
sprek met een jongeman. Na afloop trippelt 
hij op de bureaustoel het kantoor uit. Zijn 
stokken laat hij staan, vergeten dat hij weer 
kan lopen.
Dit verhaal is kenmerkend voor de dyna-
miek van werken in de revalidatie. De men-
sen die er komen zijn van alle leeftijden, op-
leidingsniveaus en levensbeschouwingen. 
Ze hebben een ernstig ongeluk gehad, zijn 
getroffen door bijvoorbeeld een beroerte, ze 
hebben aangeboren handicaps of kampen 
met een chronische ziekte. Een opname in 
het revalidatiecentrum betekent vaak dat er 
een grote verandering plaatsvindt in het le-
ven, een breuk in de levenslijn. Eenmaal in 
het revalidatiecentrum begint het traject 
van enerzijds herstel en anderzijds zo goed 
mogelijk leren omgaan met beperkingen. 
Uiteindelijk wordt gestreefd naar de hoogst 
haalbare maatschappelijke participatie. Op 
mijn allereerste dag verwoordde een fysio-
therapeut wat volgens hem revalidatie was: 
re-valideren, her-waarderen van het veran-
derende leven.

Mijn route naar  
geestelijke verzorging
Voordat ik inga op mijn ervaring in de re-
validatie en de geestelijke verzorging daar 
zal ik iets over mezelf vertellen, aangezien 
ik niet het meest gangbare profiel van een 
geestelijk verzorger heb. Ik voltooide een ba-
chelor religie en levensbeschouwing aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam en studeer-
de daar vorig jaar af met een onderzoeks-
master in religie en theologie. Tijdens het 
laatste halfjaar zocht ik een stage om ‘re-
ligie in de praktijk’ mee te maken en om 
werkervaring op te doen. 

Na gesprekken en meeloopdagen met geeste-
lijk verzorgers in verschillende zorginstellin-
gen zocht ik contact met de geestelijke ver-
zorging in Reade, een revalidatiecentrum in 
Amsterdam. Een vriend van mij kampt al ja-
ren met de gevolgen van zwaar hersenletsel. 
Ik had de worsteling gezien met zijn zelf-
beeld en zijn beperkingen. Het leek me dat 
een geestelijk verzorger in zo’n heftig proces 
een belangrijke rol kan spelen, en dit maak-
te me nieuwsgierig naar de praktijk van de 
revalidatie. Met de twee vaste geestelijk ver-
zorgers van het revalidatiecentrum, Elsbeth 
Littooij en Hielke Bosma, maakte ik de af-
spraak een halfjaar te worden aangesteld als 
geestelijk verzorger in opleiding, specifiek 
betrokken bij de afdelingen amputatie en 
niet-aangeboren hersenletsel. De benaming 
‘in opleiding’ in plaats van ‘stagiair’ zegt 
veel over de positie die ik in mocht nemen. 
Ik heb vanaf het begin ervaren dat ik serieus 
genomen werd, dat er veel van me werd ver-
wacht, kortom dat ik onderdeel was van het 
team. Deze naam past bovendien in de me-
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van de fysiotherapeut. Bij de logopedist oefe-
nen mensen in het vinden van woorden. De 
ergotherapie onderzoekt met de revalidant 
wat deze nodig heeft aan hulpstukken en 
oefening om bijvoorbeeld weer een maaltijd 
te kunnen koken. In een ander deel van het 
gebouw worden rolstoelen bijgesteld naar 
behoefte van de patiënt. Dit is slechts een 
fractie van wat er allemaal gebeurt in het 
revalidatiecentrum en de geestelijke verzor-
ging maakt hier integraal onderdeel van uit.

In de tijd dat ik er werkte is in beide centra 
de naam geestelijke verzorging vervangen 
door geestelijke begeleiding. Deze verande-
ring is wat mij betreft typerend voor de in-
vulling die mijn collega’s en ik geven aan 
ons beroep. Dit hangt samen met de aard 
van revalidatie, waarbij de nadruk meer ligt 
op therapie en begeleiding dan op zorg, en 
waarin eigen regie een sleutelbegrip is. Een 
langer begeleidingstraject is mogelijk, waar-
bij de geestelijk begeleider naast de revali-
dant staat en zij samen onderzoeken waar 
de eigen kracht ligt en hoe dit opnieuw 
vorm kan krijgen in het veranderde leven. 

Aan de ene kant voegt geestelijke begelei-
ding zich dus in de stroom van revalida-
tietherapie. Tegelijkertijd biedt zij ook een 
vrijplaats waar mensen buiten het behan-
delteam om vrijuit kunnen spreken, en 
waar men in tegenstelling tot andere thera-
pieën niet bezig is met het halen van doe-
len. En dit wordt gewaardeerd: ‘jij wil ten-
minste niks van me,’ verwoordt mevrouw M. 
dit gevoel. Je zou kunnen zeggen dat door 
deze vrijplaatsfunctie juist de geestelijke be-
geleiding ruimte biedt voor eigen regie. 

In Amsterdam hebben revalidanten twee we-
ken na opname automatisch een kennisma-
kingsafspraak met een geestelijk begeleider. 
Deze eerste afspraken zijn steeds weer ver-
rassend. Iedereen heeft andere associaties 
bij ‘geestelijke begeleiding’, die weer ver-
schillende verwachtingen opwekken. Voor 
mij blijft het een uitdaging om uit te leggen 
wat geestelijke begeleiding betekent, omdat 
het in ieder contact weer een andere vorm 

dische omgeving waar iedereen een tijd in 
opleiding is voor ze volwaardige professio-
nals zijn.

Na afloop van mijn tijd bij Reade ben ik 
vier maanden werkzaam geweest als inval-
ler in revalidatiecentrum De Hoogstraat in 
Utrecht, op de afdelingen hersenletsel en 
dwarslaesie. De aanstelling voor geestelij-
ke verzorging daar is kleiner, en de positie 
binnen de organisatie is anders, maar wat 
werkwijze betreft zijn er veel overeenkom-
sten. 

De revalidatiezorg
De kernactiviteit van revalidatie is het bege-
leiden van mensen om de draad van hun le-
ven weer op te pakken. In het centrum is de 
sfeer er een van beweging. Regelmatig hand-
biket iemand mij bijna van de sokken op de 
gang, en ook het trappenhuis is het domein 
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sen. Het valt me op dat juist zij de breuk in 
hun levenslijn aangrijpen om hun leven en 
levenshouding te doordenken en opnieuw 
vorm te geven. Ik heb veel gesprekken ge-
voerd met mensen van 20 tot 40 jaar die 
hiermee bezig waren. G. worstelde met haar 
beroepskeuze en maatschappelijke positie, 
terwijl N. tot het inzicht kwam dat niet al 
zijn vrienden het waard waren om vriend 
genoemd te worden. Welke keuzes maak je 
in het leven en wat is nu werkelijk belang-
rijk? Dit zijn vragen die ik vooral met jonge 
mensen veel besproken heb en die ik ken uit 
mijn eigen leven of dat van mijn vrienden. 
Als jonge geestelijk begeleider heb ik hier 
een voordeel van mijn leeftijd: ik ben in de 
vorm van ‘professionele vriend’ laagdrempe-
lig als gesprekspartner en onze leefwerelden 
raken aan elkaar. 

Typerend voor deze verhouding is het bege-
leidingstraject van C. Hij is 30 jaar, al lan-
ger ziek maar de laatste maanden erg hard 
achteruit gegaan. Ondanks zijn lange erva-
ring met zorg en ziekenhuizen heeft hij veel 
moeite om bij arts en therapeuten aan te 
geven wat hij wil en nodig heeft. Wij spre-
ken hierover, over de eisen die hij aan zich-
zelf stelt, en zijn (on)afhankelijkheid. We 
oefenen assertiviteitsstrategieën. In onze 
gesprekken vind ik dat C. vrij duidelijk aan-
geeft wat hij wil, dus ik vraag waarom hij 
dat bij mij wel kan. Verrast kijkt hij op: ‘Ja, 
jij bent anders. Jij hebt geen autoriteit.’ Hier 
hebben we erg om gelachen, en ik denk dat 
onze verhouding in dit begeleidingstraject 
tekenend is voor de rol die je als geestelijk 
begeleider in een vrijplaatsfunctie en als 
leeftijdgenoot kunt spelen. 

Het afgelopen jaar heb ik onnoemlijk veel 
geleerd. De revalidatie is een bijzonder veld 
om ervaring op te doen. Ik zou me graag als 
geestelijk begeleider verder willen ontwik-
kelen. 

Suzan Doodeman, MA, is Junior onderzoeker bij 
Reade, revalidatie & reumatologie
suzandoodeman@gmail.com

krijgt. Een enkele keer wordt mij de deur 
gewezen voordat ik één zin kan spreken. 
In andere gevallen werkt de via negativa 
soms het beste: wat doe ik in elk geval niet? 
Ik kom geen preek houden, ben geen verte-
genwoordiger van een kerk, ik wil niet koste 
wat kost met u bidden. Een enkele keer kan 
ik een aanname over mijn functie wel heel 
makkelijk ontkrachten:

Meneer K. revalideert van een hersenaan-
doening en zegt vrolijk aan het begin van 
ons gesprek: ‘Ik hoef geen stervensbegelei-
ding hoor! Ik ben juist weer gaan leven.’ 
Even ben ik in de war. Dan begrijp ik wat 
er is gebeurd: hij verwart mijn functie met 
mijn achternaam.

Jong en geestelijk verzorger
Wat betreft mijn eigen achtergrond ben ik 
een van velen van mijn generatie die niet 
zijn grootgebracht met een religieuze wijze 
van zingeving. Mijn ouders hebben hun reli-
gieuze achtergrond losgelaten en staan scep-
tisch tegenover religie. Afkomstig uit een 
seculier nest, ben ik zelf op verschillende 
manieren en momenten bezig met mijn ei-
gen religieuze en spirituele ontwikkeling. In 
mijn omgeving zie ik veel mensen die, net 
als ik, zelf de zoektocht naar zingeving on-
dernemen en daarbij putten uit een brede 
scala van bronnen. Mijn situatie is daarmee 
exemplarisch voor een flink deel van de Ne-
derlandse bevolking, en dan niet alleen voor 
mijn eigen generatie. Tegelijk wordt dit niet 
altijd weerspiegeld in het verzuilde systeem 
van geestelijke verzorging dat door veel in-
stellingen nog wordt gehandhaafd. Het lijkt 
mij belangrijk om vorm te geven aan multi-
spiritualiteit, bronnen met elkaar te verbin-
den, en niet in afgebakende vormen van ge-
loof te denken.

In revalidatiecentra komen mensen van al-
lerlei leeftijden en dus ook veel jonge men-

Re-valideren is her-waarderen 
van het veranderende leven


