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Geestelijke verzorging: vrijplaats of geïntegreerde discipline? Grote kans dat de meerderheid van het abonne-
mentbestand van TGV het op een lopen zet bij het horen van deze vraag. Help! We weten het nu wel en heb-
ben geen behoefte aan die uitgekauwde discussie met rituele posities. Toch is het gesprek blijkbaar nooit klaar: een 
nieuwe lichting geestelijk verzorgers staat voor dezelfde vragen en ook de gezondheidszorg ontwikkelt zich snel. 
DBC’s en zorgprogramma’s roepen de vraag op naar de waarde en grens van de vrijplaatsfunctie van de geestelijk 
verzorger. Jan van der Wal beschrijft het mijnenveld nauwkeurig en zoekt een vruchtbare positie. 

Hans Schilderman is op een andere manier bezig met de vraag naar het eigene van geestelijke verzorging. In de 
lijn van het WRR-rapport onderscheidt hij verschillende functies van religie in de wereld van de gezondheidszorg en 
hoopt zo ook de discipline geestelijke verzorging scherpere contouren te geven. Daarmee is volgens hem het werk 
nog lang niet klaar: de toekomst vraagt om voortdurende reflectie op academisch niveau. In Carlo Leget ontmoeten 
we zo’n schakel tussen de wereld van de geestelijke zorg en de universiteit. Theo de Zwart spreekt met hem over 
zijn nieuwe werkplek aan de Universiteit van Tilburg.

In de rubriek Impressie volop aandacht voor die heel eigen bijdrage van geestelijk verzorgers aan de wereld 
van de zorg. Jan Delhaas zocht naar vormen van moreel beraad die aansluiten bij de wereld van de werkvloer. Jac-
queline van Meurs onderzoekt en evalueert moedig en openhartig de rituelen die ze in haar ziekenhuis uitvoerde. 
Michael Kolen werkt in de verstandelijk gehandicaptenzorg en riep collega’s bijeen om na te denken over de herbe-
stemming van de oude kapel op het terrein van de voormalige zorginstelling. 

De rode draad in de rubriek Inspraak vormt het woord ‘extramuralisering’. Eric de Rooij en Hans Bomhof doen 
verslag van een project in Amsterdam. Het ging niet vanzelf en de schrijvers zijn nog niet overtuigd van de goede 
afloop. Overleven we de extramuralisering of gaan we er roemloos in ten onder? Als je je staande wilt houden, 
moet je in ieder geval goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving. Dat blijkt uit de bijdrage van Leny Snoep. 
Ze geeft een overzicht van de mogelijkheden die de nieuwe zorgverzekering biedt, maar spoort vooral ook de 
beroepsgroep aan om helderheid te verschaffen over het domein van geestelijke verzorging, de vaardigheden, de 
effectiviteit en de registratie.

Toegegeven. Misschien maakt deze aflevering van TGV wat onrustig. We moeten weer zoveel: op zoek naar 
het eigene van het vak; je domein als geestelijk verzorger beschrijven, bestuderen en bewaken; razendsnelle ont-
wikkelingen in de zorg in de gaten houden. Rust is er gelukkig ook. Bijvoorbeeld in de Column van Hendrik Jan 
Nieuwenhuis en in de poëzie en foto’s en de recensie van inspirerende boeken die vergezichten bieden. U kunt ook 
besluiten om daarmee te beginnen.
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