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Van de redactie
Waar de afscheidnemend voorzitter van de VGVZ, Simon Evers, in ieder geval aandacht voor ge-
vraagd (en gekregen) heeft tijdens zijn voorzitterschap is onderzoek naar geestelijke verzorging. De 
Commissie Wetenschap van de VGVZ is geïnstalleerd. Op het gebied van onderzoek zijn contacten 
gelegd in Europa via het European Network of Health Care Chaplaincy, resulterend in de verklaring 
van Salzburg (2014) waarin samenwerking op het gebied van onderzoek wordt bepleit en een 
agenda voor de komende jaren is geformuleerd. De VGVZ maakt sinds kort deel uit van de Joint 
Research Council, een initiatief van de Amerikaanse Association of Professional Chaplains voor 
internationale samenwerking op het gebied van onderzoek. De aandacht voor onderzoek blijkt ook 
uit het inhoudelijk deel van de Algemene Ledenvergadering van de VGVZ (27 juni 2016) als Simon 
Evers officieel afscheid neemt. Ter gelegenheid van dat afscheid heeft TGV hem geïnterviewd.

In maart 2015 hield George Fitchett (Chicago) een aanstekelijk pleidooi voor onderzoek naar 
geestelijke verzorging met behulp van case studies. Het is een werkwijze die nauw aansluit bij de 
praktijk van geestelijk verzorgers, het is een laagdrempelige methode en deze werkwijze biedt de 
kans om de geestelijk verzorger zelf als onderzoeker in te schakelen. Op initiatief van Martin Wal-
ton en Sjaak Körver gaat in Nederland een dergelijk project (van vijf jaar) van start. De belangstel-
ling is overrompelend: tijdens de startdag van het project op 21 maart j.l. waren er 60 potentiële 
deelnemers; 130 geestelijk verzorgers hadden informatie opgevraagd. In dit nummer schetst Sjaak 
Körver de context van het project en beschrijft Guus van Loenen aansluitend een case study vol-
gens het format dat in het project zal worden gebruikt. Interessant in dit kader is dat begin dit jaar 
een heftige discussie plaatsvond in het British Medical Journal over de noodzaak van publicatie van 
kwalitatief onderzoek (o.a. case studies). Resultaten van kwalitatief onderzoek, die de complexiteit 
van de werkelijkheid laten zien, zijn voor professionals in de praktijk herkenbaar maar dit geldt 
meestal niet voor grote kwantitatieve onderzoeken onder kunstmatig samengestelde patiënten-
groepen. Kwalitatief onderzoek, vaak afgedaan – ook door de redactie van het BMJ – als niet-we-
tenschappelijk, blijkt opeens weer een hot issue te zijn. De wet van de stimulerende achterstand.

Dit sluit aan bij de aansporing van André Droogers, die commentaar levert op een artikel van Hans 
Schilderman in de NRC. ‘Geestelijk verzorger, zoek de marge op en koester die.’ Juist in de marge 
ontstaan nieuwe ideeën, alternatieve visies, een ander zicht op de werkelijkheid; daar wordt het 
spel (op)nieuw gespeeld. Dat blijkt uit de beschreven praktijken die collega-geestelijk verzorgers 
ter inspiratie aanbieden: mindfulness voor patiënten en medewerkers in een ziekenhuis, meditatie 
voor ouderen in een verpleeghuis, moreel beraad met familie in een ziekenhuis. Geestelijke verzor-
ging biedt iets bijzonders. Dat blijkt ook uit de analyse door Thijs Tromp van de discussie in Trouw 
tussen Jean-Jacques Suurmond en Bert Keizer over dementie: ‘Vergeet dementie, onthoud mens’. 
De beide columns stimuleren eveneens om anders te kijken (ook naar geestelijke verzorging zelf): 
denk groot, maar begin klein, én: zorg ervoor dat er niet meer in je etalage staat dan in de winkel! 
Voeg daarbij het boekessay, de film- en boekrecensies, en u als lezer hebt weer een goed bestede 
(zondag)middag voor de boeg.
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