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Dit nummer van het Tijdschrift Geestelijke Verzorging ontvangt u rond het jaarlijkse Symposium van de VGVZ. De 
twee artikelen waarmee nummer 43 van TGV opent, raken aan het thema van 11 juni: de relatie tussen artsen/verpleeg-
kundigen en geestelijk verzorgers in hun denken over levensbeschouwing en gezondheid. Vanuit Maastricht doen Ton 
Hanrath en Johan Serré verslag van een onderzoek naar indicaties voor geestelijke verzorging op een IC-afdeling. Rien van 
Uden en Ella Scherpenisse onderzochten in Tilburg de professionele aandacht van verpleegkundigen voor zingeving in het 
zorgproces. Twee keer blijkt de ruimte voor levensbeschouwing in de zorg vooral het resultaat van eigen intuïtie, persoon-
lijke affiniteit en het vertrouwen in de persoon van de geestelijk verzorger.

Stiltecentra zijn langzamerhand onlosmakelijk verbonden met het werk van geestelijk verzorgers in zorginstellingen. 
Jorien Holsappel-Brons doet verslag van opkomst, vorm en functie van deze stiltecentra in relatie tot het veranderende spi-
rituele en rituele klimaat. 

Het religieuze klimaat in Nederland vormt ook de achtergrond van het onderzoek van Jos Pieper en Joost Verhoef 
onder de leden van de katholieke sector van de VGZV. Hoe zien zij de toekomst van katholieke geestelijke verzorging? 
Joost Verhoef geeft in een tweede bijdrage zijn persoonlijke mening over de ambtelijke binding van katholieke geestelijk 
verzorgers. Het is overigens interessant om in dit kader ook de bijdrage van Benita Spronk te lezen. Op grond van het filo-
sofisch werk van Peter Sloterdijk bepleit zij geestelijke verzorging waarin juist meer de professie en minder het ambt op de 
voorgrond treedt.  

Sinds vorig jaar zijn we als beroepsgroep de trotse bezitters van een herziene versie van het Handboek Geestelijke Ver-
zorging in Zorginstellingen. In TGV krijgen drie mensen het woord over deze nieuwe uitgave. Bij collega en redactielid 
Karin Seijdell ligt het permanent op haar bureau en ze is dan ook vooral vol lof. Buiten de kring van geestelijk verzorgers 
las medisch oncoloog Eijo Balk het Nieuw Handboek met de nodige zorg over de toekomst van ons vak. Tenslotte verkent 
Hans Alma als opleider van de Universiteit van Humanistiek nauwgezet de hoofdstukken over opleiding en onderzoek.

De rubriek Inspraak staat open voor debat en dialoog. Harmen Uco de Vries werd door de redactie uitgenodigd voor 
een reactie op de recensie van zijn dissertatie over de ‘dienst der genezing’ in zorginstellingen. Marianne van der Wal wil 
graag naar aanleiding van TGV 42 een paar hardnekkige vooroordelen over humanistische geestelijke verzorging uit de 
weg ruimen. 

Dan zijn nog niet genoemd: de cartoon, de foto, het gedicht van Rutger Kopland, de recensies en aankondigingen van 
symposia en studiedagen. Ondertussen hebt u al gemerkt dat opnieuw de informatie uit werkvelden en sectoren in TGV 
ontbreekt. Er is besloten om dit definitief een plek te geven in een digitale nieuwsbrief waarvan het officiële eerste num-
mer tijdens de zomer verschijnt. 
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