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Samen werken aan 
kwaliteit van hospicezorg
Interview met Gettie Kievit  
en Saskia Teunissen

Academisch Hospice Demeter in De Bilt, een 

sfeervolle, witte boerderij met een mooie tuin 

eromheen. Ondanks de druilerige lentedag is 

het licht op de werkkamer van Saskia Teunis-

sen, algemeen directeur van Hospice Deme-

ter en hoogleraar hospicezorg UMC Utrecht. 

Samen met Gettie Kievit, geestelijk verzorger1 

van Hospice Demeter, spreken we hier over een 

samenwerkingstraject van de Associatie Hos-

picezorg Nederland en Zilveren Kruis/Achmea, 

waarbij gezocht wordt naar een manier om de 

kwaliteit van hospicezorg in kaart te brengen 

en te evalueren.

Emma Schotveld

DE AANLEIDING VOOR HET INTERVIEW is de 
nadrukkelijke betrokkenheid van het 
VGVZ-werkveld hospice geestelijk ver-

zorgers bij het opstellen van de vragen voor 

de sociale en spirituele dimensie, die nog 
ontbraken aan het beoogde instrument voor 
deze kwaliteitsmeting.

Een samenwerkingstraject met verzekeraars, 
waar geestelijk verzorgers bij betrokken zijn. 
Dat is een tot nu toe ongebruikelijke ontwik-
keling! Hoe is deze samenwerking ontstaan?
Gettie: Daarvoor moeten we een eind terug 
in de tijd. In 2007 volgde ik in Drachten de 
eerste Masterclass Spirituele Zorg. Hier werd 
al door enkele aanwezige hospice geestelijk 
verzorgers de behoefte aan een eigen werk-
veld geuit.2 In 2012 gaf ik een presentatie 
over innerlijke ruimte (Kievit, 2011) binnen 
de Masterclass Spirituele Zorg in Zenderen. 
Daar sprak ik met collega Herman Teerhö-
fer, die net als ik de noodzaak zag van het 
oprichten van een werkveld voor hospice 
geestelijk verzorgers. Omdat we vinden dat 
de setting van hospices toch een bijzonde-
re is en omdat de spirituele zorg volgens de 
WHO-definitie een professionele en geïnte-
greerde positie dient te hebben binnen de 
palliatieve zorg. Wij zijn vervolgens in ge-
sprek gegaan met Christien den Draak, staf-
medewerker van de VGVZ, om dit idee uit 
te werken. Saskia Teunissen en Carlo Leget 
(Universiteit van Humanistiek) werden ge-
vraagd als adviseurs voor het nieuw op te 
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Hoe zag die samenwerking met de verzeke-
raar er concreet uit?
Saskia: In 2013 is de zorgmodule gepubli-
ceerd, maar was er nog geen verzekerbaar 
product voor de spirituele zorg. Dat deel 
was nog niet voldoende uitgewerkt. Maar 
Zilveren Kruis/Achmea is toen de eerste ver-
zekeraar geweest die heeft besloten om sa-
men met het veld op zoek te gaan naar 
kwaliteitsindicatoren of uitkomstindicato-
ren voor palliatieve zorg in hospices, inclu-
sief de spirituele dimensie. Het bleek wel 
een heel grote klus en aanvankelijk geloof-
de ik niet zo in uitkomstindicatoren voor 
de palliatieve zorg. Maar zij wilden er hoe 
dan ook mee door, en toen leek het ons be-
ter dan maar samen op te trekken. Er is een 
kleine pilot gestart in twee high-care hospi-
ces en twee hospice-units in verpleeghui-
zen. Samen met de leden van het werkveld 
is nagedacht over het opstellen van een vra-
genlijst voor kwaliteitsmaten – laten we het 
niet meteen indicatoren noemen – op het 
niveau van de patiënt. Als basis daarvoor is 
het Utrecht Symptoom Dagboek gebruikt, aan-
gevuld met vragen voor de sociale en spiri-
tuele dimensie.

richten werkveld. Via hen hadden we korte 
lijnen met de Associatie Hospicezorg Neder-
land (waar Saskia bestuurslid is) en het we-
tenschappelijk onderzoek op het gebied van 
palliatieve zorg. We stelden Hospice Deme-
ter voor als centrale vergaderlocatie en in 
november 2012 hadden we hier onze eerste 
bijeenkomst.

Saskia: Het mooie is dat parallel aan het 
traject dat Gettie aan het bedenken en uit-
voeren was, ik in de redactie zat voor de 
Zorgmodule Palliatieve Zorg (Platform Zorg-
standaarden, Ministerie VWS, inmiddels ge-
integreerd in Zorginstituut Nederland). In 
zorgstandaarden en zorgmodules werd be-
schreven wat goede zorg is, wat noodzakelijk 
is en wat niet; belangrijk voor het gesprek 
met verzekeraars. Voor de Zorgmodule Pal-
liatieve Zorg hebben we uitdrukkelijk beslo-
ten om te proberen de spirituele dimensie 
verder te ontwikkelen, om deze samen met 
de sociale dimensie te integreren met de fy-
sieke en psychologische dimensies en om er 
uiteindelijk eveneens een verzekerbaar pro-
duct van te kunnen maken. Ik stelde voor 
het nieuwe werkveld als denktank te laten 
fungeren en zo zijn hospice geestelijk verzor-
gers vanaf het begin betrokken geweest bij 
de samenwerking met verzekeraars.
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teerde klachten/problemen met behulp van 
een valide en betrouwbaar instrument. We 
gebruiken dat internationale begrip omdat 
we daarmee willen aangeven dat het een 
serieuze, methodologisch correcte manier 
van werken is. En dat is belangrijk, niet al-
leen richting de verzekeraars, maar ook voor 
geestelijk verzorgers en de hele hospicezorg. 
Als je wilt dat mensen het instrument gaan 
gebruiken moet het ook methodologisch 
herkenbaar zijn. 

Kwaliteitsmaten in plaats van indicatoren?
Saskia: Wanneer je het hebt over indicato-
ren, veronderstelt dat een bepaalde norm-
methodiek die we op dit moment nog niet 
kunnen waarmaken. Daarnaast wilden we 
niet te hard van stapel lopen. Het gaat ons 
in eerste instantie om het verbeteren van de 
kwaliteit van zorg en niet direct het meet-
baar maken van die kwaliteit. Dus wij pra-
ten over ‘PROMs’: patient reported outcome 
measures, ofwel door de patiënt gerappor-
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Utrecht Symptoom Dagboek 4D 

Onderstaande vragen gaan over uw lichamelijke en emotionele klachten en problemen. Wilt u met een cirkeltje om een cijfer 
aangeven hoe ernstig het probleem/ de klacht is op het moment van invullen: 0 = afwezig 10 = ergst denkbaar  

U kunt deze vragen dagelijks invullen. We vragen het u 2 maal per week te doen. 

Naam: 

Datum: 

De vragen kunnen ook beantwoord worden door een naaste of door een zorgverlener wanneer u als zieke het 

niet zelf kan of wil. Het woord ik  in de vragen dan vervangen door i n naaste  of door de ati nt gast   

Ingevuld door: 0 patiënt/gast          0 naaste          0 zorgverlener  (kruis aan door wie ingevuld)  

Ik heb op dit moment 

geen pijn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 erg veel pijn 

geen slaapproblemen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 erg groot slaapprobleem 

geen droge mond 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 erg droge mond 

geen slikklachten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 erg veel slikklachten 

goede eetlust 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geen eetlust 

normale ontlasting 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geen ontlasting 

ander probleem, namelijk: 

………………………………. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ik voel me op dit moment 

niet misselijk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 erg misselijk 

niet benauwd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 erg benauwd 

niet moe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 erg moe 

niet “anders dan anders” 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 erg anders 

niet angstig 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 erg angstig 

niet somber 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 erg somber 

ander probleem, namelijk: 

………………………………. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ik voel me op dit moment 

goed 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 erg slecht 

Het leven heeft voor mij op dit moment 

veel waarde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geen waarde 

Welke klacht(en) / problemen moet(en) wat u betreft als eerste worden aangepakt? 

1. 

2.
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aan toegevoegd en is het daarmee vier-di-
mensioneel geworden (USD-4D, zie kader). 
En nu proberen we dus dat vierdimensiona-
le instrument te valideren.

Gettie: Na de eerste pilot zijn we de vragen 
voor de sociale en spirituele dimensie ver-
der gaan bijstellen. We hebben daar binnen 
het werkveld uitgebreid over gediscussieerd. 
Eerst hebben we het doel van spirituele zorg 
als integraal onderdeel van palliatieve zorg 
geformuleerd: het realiseren van innerlij-
ke ruimte (zie kader). Daaruit volgde de lo-
gische stap om de spanningsvelden uit het 
Ars Moriendi-model van Leget te gebruiken 
(2003). Bijvoorbeeld de vraag ‘Ik kom toe aan 
mijzelf’ verwijst naar het spanningsveld ‘Ik 
en de ander’. Toen we eenmaal zo ver wa-
ren, kwamen we er snel uit en is de volgen-
de stap gezet. De vragen werden in juli 2015 
door ons voorgelegd aan een vergadering 

Nog even terug naar het Utrecht Symptoom 
Dagboek, wat is dat precies?
Saskia: Dat is een instrument dat we in het 
UMC Utrecht ontwikkeld hebben om bij pa-
tiënten in de palliatieve fase na te kunnen 
gaan wat de belangrijkste problemen zijn 
die er spelen, wat de ernst daarvan is en te 
inventariseren wat wensen en prioriteiten 
zijn. Het is gebaseerd op het ESAS - het Ed-
monton Symptom Assesment System, dat begin 
jaren negentig in Canada is ontwikkeld. Het 
Utrecht Symptoom Dagboek is een vertaalde 
en verder uitgewerkte versie, voor het ver-
beteren van de dagelijkse zorg en het ver-
zamelen van data voor onderzoek (Teunis-
sen, 2007). Het bestaat uit vragen over de 
lichamelijke en psychische dimensie en een 
vraag over de algemene kwaliteit van leven. 
In het onderzoekstraject waar we het nu 
over hebben zijn er vragen voor de sociale 
en spirituele dimensie van palliatieve zorg 
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Utrecht Symptoom Dagboek 4D 

Onderstaande vragen gaan over uw draagkracht, over de relatie met uw dierbaren en uw gedachten over het levenseinde. 
Wilt u proberen om met een cirkeltje om een cijfer aan te wat het beste antwoord is  0 = ja  en 10 = helemaal niet  

We vragen u om deze vragen kort na de opname in het hospice in te vullen en het daarna iedere  2 weken opnieuw te doen. 
e antwoorden op deze vragen helpen ons om de zorg voor u nog beter op uw persoonlijke situatie af te stemmen. 

Naam: 

Datum: 

 De vragen kunnen ook beantwoord worden door een naaste of door een zorgverlener wanneer u als zieke het 

niet zelf kan of wil. Het woord ik  in de vragen dan vervangen door i n naaste  of door de ati nt gast   

Ingevuld door: 0 patiënt/gast          0 naaste          0 zorgverlener  (kruis aan door wie ingevuld) 

Ik kom toe aan mijzelf 

ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 helemaal niet 

Ik kan wat mij overkomt dragen 

ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 helemaal niet 

Ik kan degenen die mij dierbaar zijn los laten 

ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 helemaal niet 

Ik voel mij in balans over mijn leven 

ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 helemaal niet 

De gedachte aan het einde geeft mij rust 

ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 helemaal niet 

erder wil ik nog graag laten weten dat  

1. 

2.



8  Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 19 | nr 84

zorger inschakelen. Onze hypothese is dat 
verpleegkundigen en verzorgenden eerder 
en gerichter een geestelijk verzorger benade-
ren met het USD-4D als hulpmiddel,

Gettie: Ik hoor van de verpleegkundigen 
hoe belangrijk het is om handvatten te heb-
ben om de sociale en spirituele aspecten be-
spreekbaar te kunnen maken. En ik word in-
derdaad meer persoonlijk aangesproken en 
gevraagd om bij bepaalde patiënten langs te 
gaan.

Saskia: Je ziet ook dat verpleegkundigen nu 
gerichter en specifieker met elkaar in over-
leg gaan en in de overdracht ook de spiritu-
ele dimensie benoemen en daar aandacht 
voor vragen. Bijvoorbeeld: ‘vandaag heb-
ben we het USD-4D afgenomen en daaruit 
is naar voren gekomen dat de waarde van 
het leven als heel beperkt ervaren wordt, 
heb daar aandacht voor in jouw dienst.’ Het 
bewustzijn voor de sociale en spirituele di-
mensie is bij de in het onderzoek betrok-
ken zorgverleners zeker toegenomen. En 
dat is goed, want tegelijkertijd is palliatieve 
zorg gewoon per definitie vierdimensionale 
zorg. Het is dus meer een explicitering van 
het integrale model, in plaats van het invlie-
gen van de spirituele dimensie in een mager 
zorgmodel.

Maar is het nu meetbaar? En wat doet de 
verzekeraar ermee?
Saskia: Het is nog te vroeg om dat te kun-
nen zeggen. Inzet van het USD-4D wordt in 
ieder geval door velen als behulpzaam erva-
ren om de sociale en spirituele dimensie, op 
een integrale wijze, meer in het bewustzijn 
te krijgen. Maar we zijn nog bezig om de re-
sultaten van de tweede pilot uit te werken. 
We proberen ook om het begrip scores zo-
veel mogelijk te vermijden. Er staan natuur-
lijk wel patiëntscores, maar het gaat niet 
om goed, beter, best. Dat was aanvankelijk 
wel de doelstelling van de verzekeraars, het 
aantonen van verschil in kwaliteit van zorg 
en daarmee stroomlijnen van de keuze van 
hospices voor cliënten. Het is echter een illu-
sie om te denken dat als je heel goede zorg 

van de betrokken coördinatoren en direc-
teuren in de pilot met de bestuurlijke verte-
genwoordigers van Zilveren Kruis/Achmea, 
en werden goedgekeurd.

Het nieuwe USD-4D is daarna gebruikt in 
een uitgebreidere pilot met meerdere hospi-
ces. Hoe ging dat in zijn werk? Wie stelt de 
vragen aan de patiënten en hoe vaak?
Saskia: Het vervolgonderzoek vond plaats 
van augustus tot november 2015 in elf hos-
pices. De gedachte is om er een instrument 
van te maken dat echt waarde toevoegt aan 
de kwaliteit van zorg, 24 uur per dag, zeven 
dagen per week. Daarom moet het door de 
zorgverleners die er continu zijn, de ver-
zorgenden of verpleegkundigen, worden af-
genomen. Want anders mist het zijn doel: 
vroegtijdige signalering van problemen en 
vooral het ontstaan van een alertheid op al-
le dimensies, ook de spirituele, met zo no-
dig inschakeling van de geestelijk verzor-
ger. Dus de verpleegkundige ondersteunt 
de patiënt bij het beantwoorden van de vra-
gen, ook die van de sociale en spirituele di-
mensie. Het USD-4D wordt bij de start van 
de zorg afgenomen en daarna in ieder ge-
val één keer per week. Voor de spirituele di-
mensie is dat best vaak, het kan zwaar zijn 
die vragen te beantwoorden. Maar gezien de 
korte gemiddelde opnameduur (drie weken) 
hebben we toch hiervoor gekozen, om ge-
noeg informatie te kunnen verzamelen voor 
de validering van het instrument.

En werkt het om op deze manier de zorg 
meetbaar maken?
Saskia: Ons allerhoogste doel is om met 
het onderzoek en het USD-4D de continu-
iteit van de zorg, van de aandacht voor de 
vier dimensies van leven en lijden te waar-
borgen en de kwaliteit van die zorg te ver-
beteren. Door alle zorgverleners, niet alleen 
geestelijk verzorgers. En daarmee het USD-
4D te gebruiken als instrument om op de 
verschillende dimensies vragen en proble-
men te signaleren en daarover het gesprek 
aan te gaan. Vervolgens gaat het er natuur-
lijk om de goede acties te kunnen onder-
nemen. Zoals bijvoorbeeld de geestelijk ver-
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Saskia: Zeker, dat doen we ook door een 
analyse te maken van de antwoorden op de 
open vragen op het USD. Na de toetsing op 
toepasbaarheid en validiteit is er natuur-
lijk de wens te kijken naar de effectiviteit: 
maakt gebruik van het USD-4D verschil voor 
de ervaren kwaliteit van zorg?

Wat vinden jullie van de samenwerking met 
de verzekeraars? Zijn jullie tevreden?
Gettie: Ik vind het heel leuk om te zien hoe 
de belangstelling van de in het project be-
trokken medewerkers zich ontwikkelt. In 
eerste instantie is het allemaal nieuw voor 
ze, spirituele zorg en bijvoorbeeld een be-
grip als innerlijke ruimte. Als je dat uitlegt 
raken ze geïnteresseerd, en dan komt er iets 
van de persoonlijke betekenisgeving van de 
patiënt in beeld. De mens zelf, de uniciteit 
van de persoon. Dat zijn goede ontwikkelin-
gen volgens mij.

Saskia: De mensen waar we mee te maken 
hebben vanuit de verzekeraar, zijn betrok-
ken, oprecht geïnteresseerde mensen. Maar 
verzekeraars hebben zo hun eigen beleids-
cycli. Officieel is nu het programma kwa-
liteit van zorg bij Zilveren Kruis afgerond. 
Daarmee is ook de aandacht voor dit pro-
ject nu afgerond en is het onduidelijk hoe 
we nu verder gaan. Dus, ik ben heel tevre-
den over het feit dat verzekeraars ons ac-
tief opzoeken, daar ook echt in investeren. 
Niet zo zeer in geld overigens, want er is re-
latief weinig vrijgemaakt voor de ontwikke-
ling van het USD-4D (en de app ervan). Maar 
ze hebben wel veel eigen menskracht inge-
zet. Dat is iets om heel tevreden over te zijn. 
Nogmaals, de betrokkenheid van de mensen 
is ook oprecht van betekenis geweest.

Hoe kijk jij, Gettie, als geestelijk verzorger 
tegen deze ontwikkelingen aan?
Heel positief! Vooral omdat ik erg gepor-
teerd ben van het feit dat er aandacht moet 
zijn voor de persoonlijke betekenisverlening 
van mensen aan de situatie waarin ze zich 
bevinden. En dat is in een hospice altijd een 
bedreigde situatie, omdat hun bestaan op 
het spel staat. Want ze komen hier om te 

geeft, mensen dan geen pijn, misselijkheid, 
angst of slaapproblemen meer ervaren. Zo 
werkt het niet. Veel problemen hebben ge-
woon te maken met de voortgang van de 
ziekte, of met moeizame relaties, ondanks 
de zorg die gericht is het zoveel mogelijk 
verlichten van het lijden. Het doel moet zijn 
om samen met de patiënt en de naasten de 
zorg te optimaliseren: wat zijn uw wensen 
en prioriteiten en waar kunnen wij, gegeven 
de situatie, de best haalbare ondersteuning 
bieden? Wij moeten steeds dat gesprek aan-
gaan, blijven uitleggen welke betekenis het 
werken met een dergelijk instrument heeft. 
Het is ons belang om iets wat onvermijdelijk 
is, toch iets kwantificeerbaars voor de ver-
zekeraars, zo dicht mogelijk bij de patiënt 
en bij het algemene streven van optimalise-
ren van de zorg te houden. Er is nu toch een 
soort van kwantificeerbare mate van aan-
dacht voor de vier dimensies van palliatieve 
zorg. Niet alleen een algemene omschrijving 
van geestelijke zorg en een algemeen com-
petentieprofiel, maar de aandacht voor de 
spirituele dimensie kan daadwerkelijk wor-
den geëvalueerd, met een aantal concre-
te vragen van integraal belang in de totale 
kwaliteit van zorg.

Het werken met het USD-4D roept ook 
weerstand op. Hoe kijken jullie daar tegen-
aan?
Saskia: Het werken met een instrument 
roept altijd weerstand op. Ik vind dat jam-
mer, want je zou het ook kunnen zien als 
een manier waarmee je je rol en competen-
tie als zorgverlener ondersteunt, in plaats 
van te zeggen dat er een stom lijstje moet 
worden afgenomen. Je kunt ook zeggen: dit 
instrument helpt mij in het gesprek met de 
patiënt, en het helpt mij om niet te doen wat 
ik zelf denk dat nodig is, maar wat de pati-
ent zelf zegt dat nodig is. Dan neem je jezelf 
en de patiënt serieus. Het nevendoel, dat de 
verzekeraars nou eenmaal een betaalmodel 
moeten maken, komt op de tweede plaats.

Gettie: Het helpt misschien wel dat in de 
toekomst ook onderzoek beoogd wordt 
waarbij we kwalitatief gaan kijken.
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Gettie: De VGVZ is overigens ook uitdrukke-
lijk betrokken bij de gesprekken, in de per-
soon van Ralf Smeets, stafmedewerker exter-
ne betrekkingen.

Tot besluit
Saskia: Dame Cicely Saunders definieerde 
hospicezorg als zorg gericht op leven toevoe-
gen aan de dagen, in plaats van dagen toe-
voegen aan het leven. En met dit project, en 
met alles wat we nu in het werkveld hospi-
cezorg doen, zijn we bezig met toevoegen 
van kwaliteit van leven. Met name onder-
steunen we meer continuïteit in de integra-
le zorg voor de individuele mens. Anders ge-
zegd: we geven meer richting aan hoe dat 
leven toe te voegen aan die dagen.

Emma Schotveld is geestelijk verzorger bij Hos-
pice Heuvelrug in Zeist en redactielid van TGV

In december 2016 verschijnt bij Hospice Demeter 
het Cahier Spirituele zorg, van theorie naar de 
praktijk van de hospicezorg (tot stand gekomen 
onder leiding van Gettie Kievit). In drie modules 
wordt het werken met het USD in de praktijk 
beschreven.
Informatie over en aanmelding voor werkveld 
hospices: drs. Betty Morel (VGVZ-kwaliteitszetel 
hospices), betty.morel@archipelzorggroep.nl

Literatuur
Kievit-Lamens, G. (2011). Innerlijke ruimte. Een 

onderzoek naar de autobiografische competentie van 
de ziekenhuispastor in gesprek met kankerpatiënten. 
Wageningen: uitgegeven in eigen beheer.

Leget, C. (2003). Ruimte om te sterven. Een weg voor 
zieken, naasten en zorgverleners. Tielt: Lannoo.

Teunissen, S. (2007). In palliative cancer care symptoms 
mean everything. Symptoms & symptom management 
in palliative care for cancer patients. Utrecht: 
Universiteit Utrecht (proefschrift).

Noten
1. Ten tijde van het interview nog werkzaam als 

geestelijk verzorger bij Hospice Demeter. Op 
21 juni nam zij afscheid met het symposium 
Diamantschitteringen. Over het realiseren van 
Innerlijke ruimte.

2. Op dat moment waren er echter nog niet 
voldoende geestelijk verzorgers in hospices 
werkzaam om een werkveld te vormen.

overlijden. En die persoonlijke betekenisver-
lening, dus hun levensvisie, die speelt een 
existentiële rol in alle vier de dimensies. En 
is die dan helpend voor hen of niet? En daar 
ben ik zo benieuwd naar. Daar kun je enig 
zicht op krijgen met behulp van het USD-4D. 
Bijvoorbeeld als een gelovig iemand zegt ‘ik 
geloof in een hiernamaals en ik geloof dat ik 
geborgen ben bij God.’ Dan ben ik benieuwd 
of dat overeenkomt met de score op ‘de ge-
dachte aan het einde geeft mij rust’. Of als 
het geen rust geeft, dan weet je ook dat hier 
een spanningsveld zit. Wat zit erachter? Is 
het een geloofsvraagstuk of een lichamelijk 
vraagstuk? Is iemand bang om te sterven, of 
om te stikken? De uitkomsten van de ande-
re dimensies kun je hier dus meenemen. Ik 
praat daar met patiënten over; welke levens-
visie ze hebben en of die hen helpt in hun si-
tuatie Ik ben daar ook steeds meer van gaan 
teruggeven, hoe ik zie hoe zij omgaan met 
hun situatie. Om hen daarin te bevestigen 
en zo te bemoedigen.

Gaat dit project ook daadwerkelijk uitmon-
den in een betaalmodel en financiering van 
spirituele zorg?
Saskia: Ik denk het uiteindelijk wel. In ie-
der geval bij Zilveren Kruis. Ze zouden zich-
zelf ook niet serieus nemen als ze niets doen 
met alle investering in het project. Het gaat 
uiteindelijk om de vraag; wat hebben pati-
enten, hun naasten en de zorgverleners hier 
nu daadwerkelijk aan. Dat zijn de interes-
santere vragen, die onze onderhandeling 
met de verzekeraars moeten ondersteunen. 
In die fase zitten we nu, om op basis van een 
langer durende periode die analyse te ma-
ken. Zilveren Kruis heeft heel nadrukkelijk 
gezegd dat ze aan het werk gaan met het 
maken van een betaalmodel voor de spiritu-
ele zorg. Dit jaar is door VWS benoemd als 
transitiejaar in de financiering van de palli-
atieve zorg. De verwachting is dat eind 2016 
helder gaat worden hoe zorg voor die spiri-
tuele dimensie en specifiek de rol van gees-
telijke verzorging daarin, betaald zou kun-
nen gaan worden.
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