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wege de kerken. Zij heeft zich geleidelijk aan bin-
nen zorginstellingen als een eigen specialisme 
ontwikkeld. Geestelijke verzorging is daardoor ook 
op meer afstand komen te staan van haar zen-
dende instanties: kerken en andere levensbeschou-
welijke instituten. Staan geestelijk verzorgers nu 
dichter bij de kerken, omdat zij delen in hun mis-
sie? Of staan ze nu dichter bij de instelling, waar-
binnen ze werkzaam zijn als vele andere zorgver-
leners?

Parallel aan deze ontwikkeling is het proces van 
toenemende professionalisering van het aloude 
pastorale beroep binnen de geprofessionaliseerde 
zorgsector: de gangbare opvatting dat binnen zor-
ginstellingen een interdisciplinaire samenwerking 
effectief is voor stabiliteit, herstel en genezing van 
de patiëntenpopulatie, betekent dat ook geeste-
lijk verzorgers in toenemende mate hun vakma-
tig handelen moeten kunnen verantwoorden, wil-
len zij althans binnen hun zorgorganisatie niet 
buiten spel komen te staan. Immers, de relevan-
tie van de geestelijke verzorging moet krachtiger 
en vooral zichtbaarder aangetoond worden, ook al 
onttrekken de bewegingen van de geestelijk verzor-

Inhoud (1)

Inleiding:  een casus
Tijdens de lunchpauze loop ik van een afdeling 
naar het hoofdgebouw. Een psychiater loopt toeval-
lig tegelijk met me op en probeert een gesprek te 
beginnen. ‘Het is toch nog goed afgelopen hè, met 
mijnheer V.’ Ik kijk hem quasi verbaasd en enigs-
zins verstoord aan. ‘Hoe zo? De patiënt was onge-
neeslijk ziek en is overleden. Noem je dat een 
goede afloop?’
‘Ja, natuurlijk, dat is ook wel zo, maar eh…..ik 
bedoel eigenlijk dat het ziekteproces van hem goed 
is afgesloten doordat met name de familie en ver-
pleging heel tevreden waren met jouw bijdrage.’ 
Zo ontstaat een gesprek over de waarde van palli-
atieve zorg, de geestelijke zorg die dan vanuit onze 
dienst gewenst is en de aarzelende samenwer-
king die vervolgens ontstaat in een gecompliceerd 
rouw- en verwerkingsproces bij verpleging, patiënt 
en familie, waarbij ieder een andere rol krijgt toe-
bedeeld en verhoudingen beginnen te schuiven. 
Een voorbeeld van geïntegreerd werken?

Vragen rond geestel i jke verzorging
Geestelijke verzorging is van oorsprong een verbij-
zondering van de traditionele pastorale zorg van-
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ger, in functie van diens vertrouwensrelatie met de 
patiënten, zich vaak aan het oog van andere col-
lega’s. 

Professionalisering staat momenteel in het teken 
van het verwerven van deskundigheid - vanzelf-
sprekend op het eigen domein van religie, spiri-
tualiteit en levensbeschouwing - maar ook op die 
domeinen waarin psychologen, therapeuten en 
agogen vanouds werken. Vele zorgverleners en 
managers hebben de mond vol over de noodzaak 
van kwaliteitsverhogende zorg, evidence-based 
werken en een multidisciplinaire aanpak. In welk 
krachtenveld begeeft de geestelijk verzorger zich 
als hij noodgedwongen, of minstens uit nieuws-
gierigheid, zich voorneemt om bij te dragen aan de 
integratie van geestelijke verzorging in de zorgin-
stelling?

Professional iser ing versus ambtel i jke 
binding
Indien de geestelijk verzorger zich, vanuit de 
drang om de kwaliteit van zijn werk te verhogen, 
op andere aanpalende domeinen begeeft, is ook 
een omgekeerde beweging van andere beroeps-
groepen zichtbaar. Pastorale competenties zijn, zo 
blijkt uit de praktijk, evenmin strikt voorbehouden 
aan pastores en geestelijk verzorgers. Vanwege de 
voortschrijdende arbeidsdeling kan het professi-
onele domein van geestelijk verzorgers niet wor-
den afgebakend, noch beschermd. De dynamiek 
van beroepsvorming houdt in, dat het pastorale 
werk van geestelijk verzorgers enerzijds, en dat van 
maatschappelijk werkers, therapeuten en psycho-
logen anderzijds, overlappingen vertoont en niet 
zelden tot strubbelingen op de werkvloer leidt. De 
aandacht voor religie, ethiek, levensbeschouwing 
en zingeving is niet voorbehouden aan geestelijk 
verzorgers als een aan hun toekomend monopolie: 
andere beroepsgroepen die verwantschap vertonen 
met de centrale waarden die de geestelijke verzor-
ging nastreven, maken zich graag meester van haar 
domein.

Indien geestelijk verzorgers zich daarbij beroepen 
op hun traditionele vrijplaatsfunctie, en zodoende 
hun domein afgrenzen, kan men binnen de ver-
wante beroepsgroepen deze afbakening licht bele-
ven als een inadequaat gebruik van de vrijplaats-
functie: zij staat dan immers niet in functie van de 
vertrouwensrelatie tussen geestelijk verzorger en 
patiënt, maar is een overlevingsstrategie: 

‘De geestelijk verzorger sluit zich met een beroep 
op vrijplaats op geëigende momenten af van colle-
giaal of bestuurlijk toezicht op zijn of haar profes-
sionele taak in de zorg. Dat kan als een defensieve 
strategie werken die interdisciplinaire afstemming 
van doelen van de arbeidsorganisatie, taakverde-
ling ten aanzien van het primaire proces en het 
professionele functioneren zelf bemoeilijkt en op 
termijn een majeure bedreiging vormt voor het 
behoud van het domein zelf.‘1

Bevordering van pastorale deskundigheid, al tien-
tallen jaren geleden ferm aangezet vanuit de 
diverse pastorale beroepsverenigingen, is echter 
geen breed gedragen principe binnen de zendende 
instanties. Integendeel: een gedegen ambtelijke 
binding met kerkgenootschappen biedt op zichzelf 
geen garantie voor ontwikkeling van een specifieke 
professionaliteit in de zin van kwaliteitsverho-
gende zorg, zoals de instellingen die voorstaan. De 
ambtelijke binding stoelt immers op een op juridi-
sche wijze verankerde verantwoording (vrijplaats-
functie van godsdienst), terwijl een professionele 
beroepshouding een nieuwe wijze van functionele 
verankering binnen een bepaald maatschappelijk 
zorgsysteem beoogt.
Maar ook het omgekeerde is waar: een ambtelijke 
binding veronderstelt niet steeds een pastorale 
professionaliteit. De criteria waaronder men als 
geestelijk verzorger in de gezondheidszorg toegang 
krijgt tot het verwerven van een kerkelijke zending, 
zijn immers niet gebaseerd op overwegingen van 
deskundigheid en gebleken geschiktheid, maar op 
persoonlijke levenswandel en gebleken trouw op 
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pelijke, pastoraal-theologische en ethische vragen 
welke vanuit de gezondheidszorg op hen afkomen. 
Hoe zal de geestelijk verzorger op grond van een 
dergelijke begripsvorming en afweging zijn pro-
fessie hanteren, bijvoorbeeld inzake euthanasie, 
dwang- en drangmaatregelen, DBC-registratie en 
terminale of palliatieve zorg? Welke interventies 
staan hem hierbij ten dienste, en welke standpun-
ten kan hij hierin vertolken? Genoemde begrips-
vorming kan zich als een specialisme ontwikkelen, 
eigen aan het vak van geestelijk verzorger, waar-
binnen aspecten van geloof en levensbeschouwing 
centraal staan en uitgedragen worden. Een derge-
lijke begripsvorming kan de geestelijk verzorger in 
staat stellen om een eigen culturele en existenti-
eel bepaalde discipline tot wasdom te laten komen, 
als onderdeel van een interdisciplinaire zorgbena-
dering. 

De relevantie van de eigen discipline, mits op grond 
van inhoudelijk specialisme en inhoudelijke kwa-
lificatie ontwikkeld, kan bovendien bewerken, dat 
de uit het zicht geraakte ambtelijke binding met 
een kerkgenootschap, via de verworven expertise, 
opnieuw in beeld komt en het functioneel gezag 
van de geestelijk verzorger kan versterken. Daar 
kunnen ook de achtergrondgenootschappen van 
profiteren en zich desgewenst in profileren. Maar 
de kloof tussen ambtsdragers en geestelijk ver-
zorgers lijkt alleen maar toe te nemen, gezien de 
huidige discussie binnen de VGVZ over de afne-
mende waarde van en twijfel over een ambtelijke 
binding.5 De levensbeschouwelijke legitimatie van 
het beroep van geestelijk verzorger staat ter dis-
cussie.

Nog belangrijker in dit verband is, dat de beroeps-
erkenning van geestelijk verzorgers wint bij een 
professionele solidariteit betreffende het vak. Een 
gezamenlijk streven naar de validiteit van het 
vak geestelijke verzorging en de waardigheid van 
de beoefenaars ervan, kan de maatschappelijke 
vraag via de gezondheidszorg opnieuw versterken 

gebied van geloof en zeden aan de kerkelijke leer - 
althans in rooms-katholieke kring (missio canonica).2

De ambtelijke binding is, mede door het proces 
van secularisering, individualisering en gedifferen-
tieerde levensbeschouwing, minstens verbleekt of 
zelfs verloren gegaan. Er bestaat voor grote groepen 
geestelijk verzorgers een verlegenheid met betrek-
king tot hun ambtelijke binding, en een toenemend 
aantal van hen vertoont geen enkele institutionele 
binding meer3. Bovendien is de legitimatie van hun 
vak met betrekking tot de kerkgenootschappen 
problematisch geworden: 

‘Daarbij komt dat de achtergrondgenootschappen 
nauwelijks steun bieden voor de functionele ont-
wikkeling van geestelijke verzorging. Geestelijk ver-
zorgers zijn daardoor zelf vaak ambivalent over de 
rol van de kerken. Enerzijds bieden die hun een 
legitimatie voor hun vak, anderzijds is er nauwelijks 
sprake van een institutionele, dat wil zeggen functi-
onele band met het achtergrondgenootschap.’4

Professional iser ing via vakspecif ieke 
kennis
Functionele gezagsontwikkeling kan, behalve in 
domeinafbakening, ook geschieden in de ontwik-
keling van vakspecialismen. Een specialisme is een 
tak van wetenschap van waaruit een deel van de 
werkelijkheid bestudeerd wordt: het is een ken-
nisgebied van begripsvorming op grond waarvan 
diverse professionele doelen worden geformuleerd. 
Voor geestelijk verzorgers betekent dit dat zij, bij-
voorbeeld als theologen, zich kritisch dienen te 
verhouden tot het christelijke geloofsgoed en de 
kerkelijke interpretatie ervan, maar evenzo ten 
opzichte van andere geloofsstromingen en levens-
beschouwelijke opvattingen binnen en buiten reli-
gies. 

Belangrijk is in dit verband op te merken dat gees-
telijk verzorgers tot het inzicht komen, op grond 
van welke begripsvorming zij geloofs- en levensbe-
schouwing hanteren in relatie tot de maatschap-
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tie staat geestelijke verzorging meestal niet toe om 
voluit te participeren in de medische of psycholo-
gische behandeling. Daardoor kunnen initiatieven 
en impulsen vanuit geestelijke verzorging slechts 
toevallig, informeel en marginaal doordringen, en 
lijken nauwelijks effect op de behandeling te heb-
ben. De eigen visie van geestelijk verzorgers van-
uit hun specialisme blijft vaker buiten beeld en 
wordt dus weinig benut. Dat is jammer, aangezien 
geestelijke verzorging, als functionele gezagsuit-
oefening, in haar geprofessionaliseerd specialisme 
veel kan bijdragen aan een integrale zorgverlening, 
met betrekking tot haar specifieke deskundigheid 
in een op ethische, existentiële en religieuze waar-
den en normen gebaseerde zingeving. Geestelijk 
verzorgers worden expert te zijn inzake thema’s 
als geluk, welzijn, lijden, tragiek, lot, eindigheid, 
verlangen, et cetera. Zij brengen deze via gesprek, 
gebed of rite in verband met belangrijke levensmo-
menten, vaak in de context van een geestelijke of 
religieuze stroming.

Binnen de huidige gezondheidszorg zijn vanaf 
2006 Diagnose – Behandel – Combinaties (DBC’s) 
ingevoerd, die voor een overvloed aan nieuwe 
modellen, methodieken, productregistrering, 
bekostigingstechnieken en niet-aflatende informa-
tiestromen hebben gezorgd. Er is bovendien een 
nieuwe wijze van integraal werken gestart, die ook 
van invloed is op de werkwijze en opzet van de 
diensten geestelijke verzorging. Zij hebben de vraag 
voorgelegd gekregen of zij ook werkzaam willen 
zijn binnen de nieuwe systematiek. Dat is niet van-
zelfsprekend, aangezien deze diensten vanouds 
gevrijwaard zijn van al te veel inzicht geven in hun 
werkwijze en hun kring van patiënten.
De DBC’s stellen indringende vragen aan de ver-
leende zorg van geestelijk verzorgers. Immers, ook 
zij maken deel uit van het zorgaanbod en moeten 
zich, gezien de invloed van registratie van produc-
tie, in toenemende mate gaan verantwoorden door 
hun werkzaamheden inzichtelijk en productief te 
maken. Is daarmee ook de vrijplaatsfunctie, die 

en vitaliseren.6 In dit streven kan zich een open 
ruimte ontwikkelen die de gezondheidszorg zeer 
ten goede kan komen, doordat de waarde en de 
relevantie van geestelijke verzorging voor behande-
ling, genezing en herstel van niet te missen bete-
kenis zijn:

‘In een sterk geïndividualiseerde samenleving is de 
verbindende rol van de voorganger van wezenlijke 
betekenis. Vanuit de voorgangersrol representeert 
de geestelijk verzorger meer of minder gearticu-
leerd het transcenderende kader van de gemeen-
schap. In de vrijplaatsrol wordt de geestelijk ver-
zorger aangesproken op presentie in aandacht en 
vertrouwen… Het wordt als vanzelfsprekend erva-
ren dat probleemsituaties via verwijzing door de 
individuele verpleegkundige, arts en andere hulp-
verleners of via het multidisciplinaire overleg gees-
telijke verzorging kunnen indiceren. Dat de indivi-
duele vraag van patiënt en/of naasten geestelijke 
verzorging indiceert, is binnen het consultge-
stuurde zorgmodel al iets uitzonderlijker. De right 
to initiative van de geestelijk verzorger als degene 
die de zorg aanstuurt, is binnen de gezondheids-
zorg echter uniek te noemen en te beschouwen 
als typisch en wezenlijk verbonden aan functie en 
ambt van de geestelijk verzorger.’7

De vri jplaatsfunctie onder druk?
Geestelijke verzorging heeft zich, als categoriaal 
specialisme binnen de gezondheidszorg, gaande-
weg ontwikkeld vanuit de traditionele pastorale 
zorg die territoriaal van aard is. Juist en vooral van-
wege het professionele klimaat van zorginstellin-
gen, waarin naast andere disciplines geestelijke 
verzorging een weliswaar vertrouwd maar niet erg 
inzichtelijk vakgebied vormt, heeft zij zich kunnen 
ontwikkelen als een eigen vakspecialisme. 

Toch verhindert de aparte status van geestelijke 
verzorging veel geestelijk verzorgers om integraal 
samen te werken met andere disciplines. De wezen-
lijke betekenis en de invulling van de vrijplaatsfunc-
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pastorant schriftelijk toestemming heeft gegeven.’0

Het beroepsgeheim staat een professionele uitoe-
fening van het pastorale beroep ten dienste, maar 
is primair gericht op bescherming van de belan-
gen en de integriteit van de patiënt/ pastorant. Het 
beroepsgeheim eerbiedigt en beschermt het per-
soonlijke geloofsleven en daarmee de vertrouwe-
lijke levensfeer en alle uitingen en mededelingen 
die hiermede zijn gemoeid. 

‘De geestelijk verzorger heeft een geheimhoudings-
plicht ten opzichte van alles wat hem/haar uit 
hoofde van zijn/haar functie als geheim is toever-
trouwd, dan wel waarvan hij/zij het vertrouwelijk 
karakter moest begrijpen.’11

Toch kunnen er redenen zijn om het beroepsge-
heim te doorbreken. Dit kan in het belang van de 
pastoraal werkende/geestelijk verzorger zijn, bij-
voorbeeld in het geval de pastoraal werkende met 
een collega een pastorale relatie wenst te bespre-
ken, maar dan met het oog op het belang van de 
patiënt/pastorant. Voor het doorbreken van het 
beroepsgeheim moet evenwel een grondige reden 
aanwezig zijn: duidelijk moet worden welk belang 
daarmee gediend is. De Beroepscode van de VGVZ 
vermeldt dat slechts van ontslag van geheimhou-
dingsplicht sprake is als aan zes voorwaarden is 
voldaan.12 Omdat het beroepsgeheim voor de gees-
telijk verzorger een zaak van (zorg)plicht, maar 
voor de patiënt een recht is, kan de geestelijk ver-
zorger niet eenzijdig dit beroepsgeheim doorbre-
ken. De VPW Nederland gaat in dit opzicht nog een 
stapje verder: het doorbreken is slechts mogelijk 
met uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van de 
patiënt/pastorant13. Het beroepsgeheim blijft ook 
van kracht na beëindiging van het pastorale con-
tact, zelfs wanneer de patiënt/pastorant is overle-
den.14

Het gedeelde beroepsgeheim met het oog op inter-
collegiaal overleg is aan strikte voorwaarden 
gebonden. De regel is dat informatie over en van 

geestelijk verzorgers en instellingspastores traditio-
neel innemen, in het geding?

Het ambts- en beroepsgeheim
De vrijplaatsfunctie heeft kenmerken, die nauw 
samenhangen met het kerkelijk ambt van gees-
telijk verzorgers en daarvan worden afgeleid. Een 
belangrijk kenmerk van de vrijplaatsfunctie is het 
ambts- en beroepsgeheim van de pastor of geeste-
lijk verzorger.8

Het ambtsgeheim betreft kerkelijke ambtsdragers 
(gewijd en niet-gewijd) die binnen of vanwege de 
kerk een functie bekleden. Het ambtsgeheim stelt 
grenzen aan de openbaarheid van informatie, en 
beschermt degenen die een verzoek aan kerkelijke 
ambtsdragers indienen. Zij mogen er op vertrou-
wen dat de ambtsdragers de verkregen informatie 
alleen zullen gebruiken voor het daartoe bestemde 
doel. Dit ambtsgeheim is niet absoluut.

Het beroepsgeheim krijgt reliëf in de beroepsethiek 
van pastoraal werkenden en geestelijk verzor-
gers (gewijd en ongewijd). Het betreft hun han-
delen met het oog op de waarden en normen die 
een zorgvuldige beroepsbeoefening reguleren en 
beschermen. De beroepsethiek is geformaliseerd 
in beroepscodes en gedragsregels, die een zorgvul-
dige en professionele beroepsuitoefening beharti-
gen en uitdrukken.9 Zowel de gedragsregels alsook 
de beroepscodes regelen het beroepsgeheim: pasto-
raal werkenden en geestelijk verzorgers zijn aan dit 
beroepsgeheim gebonden, omdat het samenhangt 
met de aard van het pastorale werk, dat immers 
gekenmerkt wordt door relaties van machtsonge-
lijkheid en afhankelijkheid. 

‘Al hetgeen de pastor in het kader van de taak ver-
trouwelijk ter kennis is gekomen, valt onder het 
beroepsgeheim. Tegenover derden bestaat zwijg-
plicht. De pastor deelt gegevens, die vertrouwelijk 
ter kennis zijn gebracht, niet met collega’s of andere 
deskundigen. Gedeeld beroepsgeheim is enkel 
mogelijk als de noodzaak daartoe aanwezig is en de 
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‘Er is een duidelijke overeenkomst tussen het vroe-
gere kerkasiel en de hedendaagse pastorale vrij-
plaats. In beide gevallen gaat het om een open en 
vrije ruimte in naam van het geloof, waar mensen 
in vrijheid en veiligheid kunnen functioneren ten 
opzichte van degenen die macht over hen uitoefe-
nen.’16

De vrijplaatsfunctie dient echter een meerle-
dig doel: zij geeft respectievelijk bescherming en 
inhoud aan de integriteit van patiënten en cliënten 
(1), van geestelijk verzorgers en pastores (2) en van 
de zorginstelling (3). Wat houdt dat in?

1. De vrijplaatsfunctie staat ten dienste van de 
patiënt en cliënt: gesprekken tussen geestelijk 
verzorgers en hun patiënten zijn strikt vertrou-
welijk op basis van hun ambts- of beroepsge-
heim. Er vindt normaal gesproken geen uit-
wisseling plaats met derden. Dit verhoogt de 
betrouwbaarheid van het contact en is een con-
ditio sine qua non voor een vertrouwelijke pasto-
rale relatie, welke juist op basis van ambts- of 
beroepsgeheim tot wasdom kan komen. Voor 
de patiënten en cliënten betekent de vrijplaats-
functie dat zij te allen tijde toegang mogen 
hebben tot geestelijke of pastorale zorg, zoals 
die volgens de Kwaliteitswet op de Zorginstel-
lingen binnen de inrichtingen voor ziekenver-
pleging is gewaarborgd. Zij kunnen een beroep 
doen op de Dienst Geestelijke Verzorging in de 
overtuiging dat de vertrouwelijkheid gegaran-
deerd is.

2. De vrijplaatsfunctie betreft voorts de geestelijk 
verzorgers en pastores binnen de zorginstel-
ling, aangezien zij de zichtbare dragers zijn van 
de ambtelijke structuur die kerken en levens-
beschouwelijke genootschappen in hun zen-
ding beogen. Dit betekent dat geestelijk ver-
zorgers te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, 
toegang hebben tot patiënten en cliënten, zon-
der toestemming te vragen aan behandelaars 

patiënten verkregen niet gedeeld mag worden. 
Maar aangezien geestelijk verzorgers en pastoraal 
werkenden steeds meer in intercollegiaal en inter-
disciplinair verband optreden en als team samen 
moeten werken, kan het gedeelde beroepsgeheim 
steeds vaker voorkomen. Het interdisciplinaire 
beroep op de professionaliteit van de geestelijk ver-
zorger komt daarmee in toenemende in spanning 
te staan met het beroepsgeheim. Een belangrijke 
betekenis van de vrijplaatsfunctie van de geestelijk 
verzorger staat daarmee onder druk.

In het geval de patiënt echter blijft weigeren toe-
stemming te verlenen om vertrouwelijke informa-
tie te delen met derden, kan de geestelijk verzor-
ger in gewetensnood komen, bijvoorbeeld als het 
ernstige zaken (al dan niet vanuit een verleden) 
als suïcidedrang, doodsbedreiging, mishandeling, 
ontucht en verkrachting betreffen. De Beroepscode 
van de diverse beroepsverenigingen en gedrags-
regels van bisdommen missen daarover speci-
fieke regelingen. In dat geval dient een zorgvuldige 
morele afweging plaats te vinden tussen de zorg-
plicht van de geestelijk verzorger het beroepsge-
heim te waarborgen en de plicht het welzijn van 
derden te beschermen, ook en vooral in preven-
tieve zin, op basis van de diverse Beroepscodes.15 
Maar pasklare antwoorden ontbreken in dit geval.

Wat is  de vr i jplaatsfunctie?
De vrijplaatsfunctie is vanouds verbonden met de 
kerkelijke functie van ambtsdragers. De vrijplaats 
vindt zijn oorsprong in het kerkasiel: het recht op 
asiel in heilige plaatsen werd in de Middeleeuwen 
toegekend aan kerken en abdijen. Zij gaven zwer-
vers, vluchtelingen, vervolgden bescherming tegen 
de machtsaanspraken van de overheid. Deze vrij-
plaatsfunctie is evenwel sterk geëvolueerd in tal 
van specifieke en sterk gedifferentieerde kerkelijke 
ambten, beroepen en rolnemingen. Wat hen ver-
bindt is het ambts- of beroepsgeheim, dat de nood-
zakelijke bescherming moet geven aan patiënten 
om in vertrouwelijkheid over hun geloof te spreken:
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waartoe de mens zich verhoudt. Dit geheel com-
bineert een beschrijving ván de werkelijkheid met 
een model vóór die werkelijkheid, en wel zodanig, 
dat levensbeschouwing als patroon van gesymbo-
liseerde betekenisgeving, onderscheiden wordt in 
drie dimensies: cultuur (opvattingen aangetroffen 
in de leefomgeving), persoonlijke betekenisgeving 
(in relatie tot lijden en dood) en ritualiteit (band 
tussen dagelijkse en symbolische werkelijkheid).19

Levensbeschouwing is ook de basis waarop de gees-
telijk verzorger zijn legitimering binnen de instel-
ling ontvangt: de vrije ruimte die de geestelijk ver-
zorger als ambtsdrager inneemt vormt voor zowel 
patiënt, instelling als voor hemzelf voorwaarde die, 
bij voorbeeld, geloofscommunicatie in de zin van de 
traditionele pastorale zorg mogelijk maakt. Gees-
telijk verzorgers en pastores zijn immers op grond 
van hun eigen levensbeschouwing een kerkelijke 
binding aangegaan die vorm krijgt in de specifieke 
zending van hun kerkgenootschap. 
Toch is de relatie tussen levensbeschouwing, kerk 
en geestelijke verzorging niet onproblematisch. In 
een recent onderzoek van W. Smeets onder geeste-
lijk verzorgers in zorginstellingen blijkt levensbe-
schouwing, op grond waarvan geestelijk verzorgers 
door kerken zijn gemandateerd en door instellin-
gen aangesteld zijn, een tweevoudige functie te 
hebben in de context van de gezondheidszorg .20 
Levensbeschouwing kan enerzijds worden opgevat 
als een waarde in zichzelf, zonder er een praktisch 
nut aan te verbinden: deze functie van levensbe-
schouwing is existentieel van aard, door bijvoor-
beeld de opgenomen patiënt een zingevingskader 
te bieden nu de vertrouwde omgeving is wegge-
vallen. Men spreekt wel van een intrinsieke functie 
van levensbeschouwing. Anderzijds kan levensbe-
schouwing functioneel bijdragen in de onder-
steuning van patiënten die opgenomen zijn in de 
gezondheidszorg: deze functie van levensbeschou-
wing is therapeutisch van aard in die zin, dat zij het 
genezings- en verwerkingsproces bevordert. Hier 
is sprake van een extrinsieke functie van levens-

of verpleging. Hun beschikbaarheid en presen-
tie is dus in beginsel zeer groot en niet strikt 
beperkt. De geestelijk verzorger kan de patiënt 
ondersteunen en begeleiden door het innemen 
van een vrije ruimte: geestelijk verzorgers vor-
men als het ware een soort vrije handelings-
ruimte voor intermenselijke communicatie, 
waarin de kracht van de vrijplaats zich uitdrukt 
in een kritische distantie: een vrijelijk beschou-
wen van de concrete situatie van de patiënt in 
de zorgcontext, buiten en naast de specifieke 
medische behandeling.17

3. De vrijplaatsfunctie heeft bovendien betrek-
king op de zorginstelling: die heeft er baat bij 
dat er minstens één plek is, waar de existenti-
ele behoefte van patiënten aan de orde wordt 
gesteld en beschermd is: ook dat is een wezen-
lijk onderdeel van een integrale visie op zorg-
verlening. De vrijplaatsfunctie van de instel-
ling veronderstelt, doordat zij is geworteld in 
haar zorgtaak en kernvisie, dat de zorg uitgaat 
van een integrale mensvisie: ze gaat uit van 
de mens in zijn totaliteit, niet van diens dee-
laspecten. De vrijplaats is in dit verband een 
aspect van multidisciplinaire zorg waarin de 
zingevingsvraag binnen de levensbeschouwe-
lijke communicatie tussen geestelijk verzorger 
en patiënt centraal staat. Het bieden van een 
dergelijke plaats vormt een wezenlijk onder-
deel van een integrale zorgvisie en algemeen 
gedragen beleid van zorginstellingen, door te 
voorzien in een existentiële behoefte van de 
patiënt, die wordt gerealiseerd binnen de gees-
telijke zorg.18

Functional iser ing van levens-
beschouwing 
De levensbeschouwing van patiënten en cliënten 
is het belangrijkste sturingsmechanisme voor de 
geestelijk verzorger. Levensbeschouwing kan wor-
den opgevat als een geheel van gesymboliseerde 
ideeën dat een universele levensorde uitdrukt, 
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verzorgers weten zich blijkbaar geen raad met wat 
dat genootschap verder aan betekenis kan verlenen 
voor hun pastorale arbeid.22 
De aarzelingen die geestelijk verzorgers in hoge 
mate hebben bij het vraagstuk van de ambtelijke 
binding, heeft niet zozeer te maken met de bin-
ding met een levensbeschouwelijke traditie waar-
uit zij putten of als persoonlijke achtergrond mee-
dragen, maar veelmeer met de spanningsvelden 
en ambivalenties die een ambtelijke binding heden 
ten dage veroorzaken in hun persoonlijke perceptie 
van kerk en ambt. 

De vri jplaatsfunctie kent beperkingen
De vrijplaatsfunctie is in beginsel ruim van inter-
pretatie en meervoudig van aard. Toch kent ook de 
vrijplaatsfunctie die de geestelijk verzorger binnen 
de zorginstelling inneemt, zijn grenzen en beper-
kingen. Het is een gegeven dat veel beroepen in de 
gezondheidszorg, en ook daarbuiten, geheimhou-
dingsplicht hebben omtrent de informatie waar-
over men beschikt. Dit laatste wordt omschreven 
in een beroepsgeheim, waaraan vrijwel alle mede-
werkers binnen de zorginstelling zijn gehouden die 
met gegevens van patiënten en cliënten in aanra-
king komen. 
Veel beroepen worden gekenmerkt door een ver-
trouwenrelatie tussen hulpverlener en patiënt of 
cliënt. Het beroepsgeheim komt de hele samenle-
ving ten goede. Het is nodig, opdat enerzijds hulp-
verleners het vertrouwen kunnen winnen van 
hulpbehoevende en zieke mensen. Anderzijds 
beschermt het beroepsgeheim van hulpverleners de 
privacy van de patiënt en cliënt. Door de wijze van 
nauwe en intensieve samenwerking van hulpver-
leners is er ook sprake van een uitbreiding van het 
beroepsgeheim in teamverband: het blijkt nodig om 
allerhande nuttige informatie over patiënten en  
cliënten te delen en onderling uit te wisselen, ech-
ter alleen in functie van hulpverlening. 

Een gedeeld beroepsgeheim kan zich ook tot buiten 
het betreffende hulpverlenersteam strekken, maar 

beschouwing. Het eigenaardige is nu, dat geestelijk 
verzorgers vanuit genoemd onderzoek ertoe nei-
gen om de betekenis van levensbeschouwing voor 
patiënten vooral te benaderen vanuit deze extrin-
sieke functie (nut), waarbij de intrinsieke betekenis 
van levensbeschouwing naar de achtergrond dreigt 
te verdwijnen.21 Echter, dit feit toont een zorgelijke 
ontwikkeling, aangezien de overheid juist de intrin-
sieke functie van levensbeschouwing als grondslag 
faciliteert door middel van toelating van geestelijke 
verzorging in zorginstellingen.

Deze preferentiële betekenisgeving door geestelijk 
verzorgers van levensbeschouwing loopt daarmee 
het risico dat ook de betekenis van de ambtelijke 
relatie met een levensbeschouwelijk genootschap 
naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Immers: 
het kerkelijk ambt kan men moeilijk reduceren 
tot een nuttig iets, alsof een ambt erop is gericht 
direct of indirect de gezondheid van patiënten en 
cliënten ten goede te komen. De betekenis van het 
ambt als een waarde in zichzelf voor de ambtsdra-
ger en de betrokkenen van de gemeenschap wordt 
dan slechts symbolische waarde toegekend. Indien 
het zwaartepunt van de geestelijk verzorger in zijn 
werk naar de extrinsieke functie van levensbe-
schouwing verschuift, dan komt het kerkelijk ambt 
in de marge te staan. Daarmee komt tevens de vrij-
plaatsfunctie, die vanouds in het kerkelijk ambt is 
meegegeven, ter discussie te staan. De legitimering 
van geestelijk verzorgers vanuit hun kerkelijk ambt 
is niet vanzelfsprekend meer. De identiteit van 
zowel het ambt als de professie van geestelijk ver-
zorger, is inmiddels in het geding gekomen.

Een pleidooi vanuit de levensbeschouwelijke 
genootschappen vinden geestelijk verzorgers van 
alle mogelijke legitimeringsvormen het minst 
belangrijk. Ook dit bevestigt het patroon dat eer-
der is aangegeven binnen genoemd onderzoek: er 
bestaat wel een ambt en een dito ambtelijke struc-
tuur, die een zending vanuit een levensbeschouwe-
lijk genootschap mogelijk maken, maar geestelijk 
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aan de vrijplaatsfunctie van de geestelijk verzorger 
stelt. Ze worden zichtbaar op het vlak van gecoör-
dineerde medische behandeling, waar immers ook 
de geestelijk verzorger mee te maken heeft in zijn 
contact met de patiënt: geestelijk verzorgers bevin-
den zich niet op een eiland van onbedreigde en 
onbeperkte zorgverlening. Zij dreigen omwille van 
een interdisciplinaire samenwerking, die gevoed 
wordt door DBC-systematiek en registratie in het 
Elektronisch Patiëntendossier, mee te gaan in slui-
pende vorm van mededeelzaamheid van vertrou-
welijke zaken, die de belangen van patiënten en 
bewoners kan schaden.

Concepten en vormen van integrat ie 
van geestel i jke verzorging
De geïntegreerde wijze van werken in de gezond-
heidszorg op basis van een interdisciplinaire aan-
pak lijkt de geestelijk verzorger een geïsoleerde 
positie te geven, wil hij strak vasthouden aan de 
ambtelijke regels en beperkingen van zijn vrij-
plaatsfunctie, ook al is daarmee uitdrukkelijk in 
eerste instantie het belang van de patiënt/cliënt 
gediend. Een vruchtbare en gecoördineerde samen-
werking, mede in het belang van de patiënt/cliënt, 
kan er door stagneren. Hoe verhoudt zich de gees-
telijk verzorger in zijn traditionele vrijplaatsfunc-
tie tot een integrale medische behandeling in het 
algemeen, en bijvoorbeeld tot de systematische 
integratie van de DBC en registratie in het EPD in 
het bijzonder? Wat verwacht de zorginstelling in 
dit verband van de geestelijk verzorger en diens 
eigen bijdrage op terrein van geïntegreerde zorg-
verlening? In hoeverre respecteren de diverse zorg-
systemen bijvoorbeeld de vrijplaatsfunctie van 
de geestelijk verzorger, het recht op privacy van 
een patiënt of de grondwettelijk vastgelegde gods-
dienstvrijheid?

Het belang van integratie van de diverse disciplines 
in de gezondheidszorg stelt vragen aan de tame-
lijk aparte status van geestelijke verzorging en haar 
geïsoleerde positie binnen de zorginstelling. Inzake 

echter alleen indien dit strikt genomen noodza-
kelijk is voor de hulpverlening en de betreffende 
persoon ook aan een beroepsgeheim is gebon-
den. Het beroepsgeheim is dus niet absoluut en 
aan een bepaald persoon gebonden: omwille van 
de noodzakelijke informatie-uitwisseling en ade-
quate opinievorming kan binnen een behandelend 
team het beroepsgeheim onder voorwaarden wor-
den gedeeld, mits de vertrouwelijkheid ervan niet 
wordt geschonden. Toch zijn er tekenen die erop 
wijzen dat instellingen in toenemende mate van 
de geestelijk verzorger vraagt zich te verantwoor-
den met behulp van informatie, ook en vooral over 
inhoudelijke kwesties die patiënten en bewoners 
hem toevertrouwd hebben.

‘Het management wil niet zelden dat een pastor 
zich verregaand integreert in de zorginstelling en 
informatie binnenbrengt in het overleg met het 
team. …Ik pleit voor het behoud van de vertrou-
wensrelatie. Een pastor moet zich er voor hoeden 
om zich verregaand te laten opnemen in een team 
van zorgverleners. Binnen een dergelijk team zal 
men van hem immers verwachten vertrouwelijke 
informatie te delen…. De algemene regel is dat het 
beroepsgeheim van de pastor vóór alles gaat. Als 
hij of zij toch informatie wil prijsgeven aan zorg-
verleners, dan moet vooraf worden overlegd met de 
patiënt.’23

De huiver van de patiënt om vertrouwelijke infor-
matie te delen met derden, gelijkt sterk op de hui-
ver van de geestelijk verzorger, maar dan hande-
lend in het belang van de patiënt. Hier komt een 
belangrijk kenmerk van de functie van de geeste-
lijk verzorger naar voren: hij participeert normaal 
gesproken niet in een medisch behandelteam en 
staat derhalve buiten de directe en gecontroleerde 
zorgeenheid van de instelling. Toch zijn er zwakke 
plekken aan te wijzen in de onaantastbare positie 
die de vrijplaatsfunctie bezit. Deze raken aan het 
domein van het ambts- en beroepsgeheim, maar 
vormen de consequenties die het beroepsgeheim 
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3. De beleidsmatige integratie houdt in dat de 
directie geestelijke verzorging als een noodza-
kelijk onderdeel van het beleid acht en haar 
bijdrage dient te leveren aan het doel van de 
instelling: geestelijke verzorging is onderdeel 
van het beleid als zodanig.

4. De procesintegratie integreert geestelijke verzor-
ging in het primaire zorgproces van de diverse 
afdelingen van de zorginstelling. De geestelijk 
verzorgers bieden net als de hulpverleners en 
behandelaars uit andere beroepsgroepen de 
gewenste zorg, en zijn volwaardig lid van inter-
disciplinaire behandelteams.

Liégois noemt daarnaast een vorm van integra-
tie welke zich bevindt tussen beleidsmatige inte-
gratie en procesintegratie, namelijk de samenwer-
kingsintegratie: het is beter dat geestelijk verzorgers 
enige afstand houden ten opzichte van het pri-
maire behandelproces, omwille van hun vrijplaats-
functie. Dat betekent dat geestelijk verzorgers in 
deze vorm van integratie niet deelnemen als leden 
van het interdisciplinaire team, maar wel intensief 
samenwerken met dit team, formeel en informeel: 
het pastoraal aanbod wordt zorgvuldig afgestemd 
op de verwachtingen van zorgverleners, patiënten 
en cliënten; geestelijk verzorgers maken met hen 
formele afspraken over de omgang met vertrouwe-
lijke informatie.26

De vraag naar de gewenste integratie van geeste-
lijke verzorging in de zorginstelling hangt nauw 
samen met de verhouding tussen pastorale vrij-
plaats en integratie, in het bijzonder met betrek-
king tot DBC’s en registratie in het EPD. De DBC’s 
vormen nu juist een intensieve vorm van integrale 
zorg in het kader van interdisciplinaire samenwer-
king, die uitdagingen stelt aan de traditionele vrij-
plaatsfunctie die de geestelijke verzorging inneemt. 
De DBC’s, als intrinsiek op elkaar betrokken zorg- 
en behandelprogramma’s, zijn bij uitstek een vorm 
van geïntegreerde zorgverlening: kan geestelijke 
verzorging er haar voordeel mee doen? Conform 

integratie dienen wij een conceptueel onderscheid 
te maken tussen integrale zorgverlening en geïnte-
greerde zorgverlening.  

1. Integrale zorgverlening betekent dat de patiënt in 
al zijn dimensies ernstig wordt genomen. Gees-
telijke verzorging is in dit concept een wezen-
lijk deel van integrale zorg: zij is in het vizier 
van een totaal zorgconcept. Dat betekent dat de 
diensten geestelijke verzorging, louter door hun 
functioneren binnen de instelling door middel 
van hun vrijwillig aanbod, deel uitmaken van 
een integrale visie op de zorgverlening. 

2. Geïntegreerde zorgverlening gaat echter een stap 
verder: zij betekent dat de verschillende func-
ties van de zorg op elkaar worden afgestemd 
en ingezet, en wel zodanig, dat de noden en 
behoeften van de patiënt effectief tegemoet 
worden gekomen24. 

Volgens Van Gerwen zijn er diverse vormen van 
integratie denkbaar en mogelijk gebleken25, waarin 
de dienst geestelijke verzorging participeert bin-
nen het zorg- en behandelsysteem van de zorgin-
stelling. Hij onderscheidt de gedoogintegratie (1), 
de organisatorische integratie (2), de beleidsmatige 
integratie (3) en de procesintegratie (4), in volgorde 
van gradueel verschil. 
1. De gedoogintegratie betekent dat de directie 

geen geestelijke zorg van binnenuit organi-
seert, maar wel de mogelijkheid biedt dat van 
buitenaf pastores de instelling kunnen binnen-
gaan om hun pastoranten te bezoeken. Deze 
vorm komt nauwelijks meer voor.

2. De organisatorische integratie betekent dat de 
directie faciliteiten aanbiedt voor geestelijke 
zorg: aanstellen van geestelijk verzorgers, ver-
lenen van de accommodatie en opname in de 
relevante informatiestromen van de instelling. 
Maar op inhoudelijk vlak bemoeit zij zich niet 
met de inhoud van geestelijke verzorging, noch 
maakt die deel uit van het beleid van de zor-
ginstelling.
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en levenservaringen kan toevertrouwen, maar nu 
impliciet gerelateerd wordt aan een geïntegreerde 
zorgverlening, waar geestelijke verzorging als dis-
cipline deel van is. In het kader van geïntegreerde 
zorgverlening is de discipline geestelijke verzor-
ging, op straffe van een marginale, niet-geïnte-
greerde en dus niet-relevante positie, geboden tot 
het verschaffen van een professioneel, specifiek, 
inzichtelijk en transparant aanbod, waarin de aan-
sluiting bij het totale zorgaanbod intrinsiek is geïn-
tegreerd en daarop afgestemd. Hoe ziet dan de 
vrijplaatsfunctie van de geestelijke verzorging er 
uit in relatie tot de interdisciplinaire samenwer-
king?

Risico’s en kansen van geïntegreerde 
zorgverlening
Geestelijke verzorging kan veel winnen bij een 
geïntegreerde wijze van werken binnen de gezond-
heidzorg: een samenwerkingsintegratie zoals Lié-
gois voorstaat, honoreert de geestelijk verzorger als 
specialist én professional op gebied van levenbe-
schouwing, zingeving en geestelijk welzijn. Samen-
werkingsintegratie bewaakt tevens de traditionele 
vrijplaatsfunctie die geestelijke verzorgers als pas-
torale specialisten innemen. Deze vergaande, maar 
niet absolute vorm van integratie, gericht op inten-
sieve samenwerking met behoud van de uniciteit 
van geestelijk verzorgers daar waar het de vrij-
plaatsfunctie betreft, benadert ook het dichtst de 
opinie en (geprefereerde) werkwijze van geestelijk 
verzorgers zoals door mij onderzocht 27, vooral als 
het aankomt op het onderbrengen van (specifieke 
delen van) hun aanbod in een DBC-registratie- 
systeem. 

Uit dit onderzoek kwam o.a. naar voren dat vormen 
van individuele morele en religieuze counseling, 
groepswerk (en verhalen- en zanggroepen) dat rond 
zingeving, levensbeschouwing en spirituele bele-
ving cirkelt en pastoraal-ambtelijke dienstverlening 
zoals liturgische vieringen en rituele handelingen 
zich bijzonder goed lenen om in DBC-programma’s 

het functionele en legitieme onderscheid dat wij 
reeds aanbrachten in de vertrouwensfunctie ener-
zijds en het noodzakelijk delen van professionals 
in elkaars beroepsgeheim anderzijds – omwille 
van een integraal professioneel handelen - zal het 
noodzakelijk zijn, juist ook omwille van het hand-
haven van de vertrouwensrelatie binnen een vorm 
van geïntegreerde zorgverlening, om de vrijplaats-
functie, kenmerkend voor de geestelijke verzorging 
niet als absoluut gegeven te hanteren. 

Een noodzakelijke, maar gerechtvaardigde door-
breking van het beroepsgeheim blijkt aan strenge 
voorwaarden te zijn gebonden: eerst na overleg 
kan het beroepsgeheim, dus na uitdrukkelijke toe-
stemming van de patiënt, doorbroken worden, in 
zoverre dat gewenst is voor een bevredigend ver-
loop van de behandeling. Daarbij kan de vertrou-
wensrelatie kernpunt blijven van de vrijplaats-
functie, want zij staat immers ten dienste van de 
patiënt ter bescherming van de in de vertrouwelijk-
heid geuite levens- en geloofservaringen. 

Geestelijk verzorgers die een vrijplaatsfunctie voor 
zichzelf opeisen, en dus weigeren om inzicht te 
geven in de noodzakelijke informatie die nu een-
maal geboden is in een vorm van geïntegreerde 
zorgverlening, isoleren zich in een vrijblijvende 
positie en zijn in dit verband niet acceptabel voor 
zorgorganisatie en instellingsdirectie. Het betreft 
dan een vrijblijvendheid die binnen het kader van 
geïntegreerde zorgverlening ongewenst is, aange-
zien de professionalisering van de geestelijke ver-
zorging, als vakspecialisme, stagneert.

Zo kunnen wij concluderen dat in de moderne 
zorgverlening de vrijplaatsfunctie als pastorale 
ruimte betrekking heeft op de patiënt en cliënt, ter-
wijl de geestelijke verzorging als vakspecialistische 
discipline betrekking heeft op de integratie in de 
zorgverlening. Dat betekent weliswaar dat de pas-
torale vertrouwensrelatie fundamenteel gehand-
haafd blijft als kern waarin de patiënt zijn geloofs- 
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nen DBC’s, hoeft dus niet per se op gespannen 
voet te staan met de traditionele uitoefening van 
de vrijplaatsfunctie: er blijft altijd een vrije ruimte 
bestaan, waarin het respect voor de autonomie 
van de patiënt als onschendbaar persoon en bin-
nen de sfeer van een vertrouwelijk contact gehand-
haafd blijft. De sterke antropologisch en cultureel 
gevormde beeldvorming van geestelijk verzorgers 
en pastores als vertrouwensfiguren met een strikt 
ambts- en beroepsgeheim kan daar garant voor 
staan. 

Het beroepsgeheim blijft een groot goed, dat gees-
telijk verzorgers en pastores delen met andere 
beroepsbeoefenaars, binnen en buiten de gezond-
heidszorg, hoewel het hier natuurlijk specifiek 
om geheimhouding van levensbeschouwelijke 
zaken gaat. Registratie kan in dit verband echter 
slechts een deel of delen van het aanbod van gees-
telijke verzorging betreffen: de functie als zoda-
nig en de uitoefening ervan laat steeds een ruimte 
toe, waarin registratie, specifiek naar de inhoud, 
niet gewenst is door pastor en patiënt, noch geëist 
wordt door de instelling. Het beroepsgeheim kent 
immers een lange traditie, die is uitgewaaierd over 
andere beroepsgroepen. Ook artsen, psychologen 
en verpleegkundigen kennen een beroepsgeheim 
en zullen eveneens delen van hun werk, hun per-
soonlijke opinie, gevoelens en indrukken niet direct 
mededeelbaar achten en vooralsnog voor zich hou-
den, om diverse redenen. De noodzakelijke infor-
matievoorziening op medisch en psychologisch 
gebied hoeft er niet in gevaar door te komen. De 
vrijplaatsfunctie onderscheidt geestelijk verzorgers 
echter van andere beroepsgroepen, aangezien deze 
functie, juist waar het gaat om het verlenen van 
geestelijke zorg, via de wet- en regelgeving is geïn-
stitutionaliseerd binnen de gezondheidszorg. 

Dat is een schat van grote waarde, die niet genoeg, 
ook niet door andere beroepsbeoefenaars in de 
zorgsector, op waarde geschat kan worden. Want 
de kern van deze vrijplaats, alhoewel belichaamd 

opgenomen en daarbinnen geregistreerd te wor-
den. Deze activiteiten laten de geestelijk verzorger 
participeren in interdisciplinaire zorgprogramma’s 
op die domeinen waar nu juist zijn vakspecialis-
tische kennis en vaardigheid nog gemist wordt in 
het geheel van de integrale zorgverlening, maar zij 
beschermen tegelijkertijd de vertrouwensrelatie die 
van nature eigen is aan de vrijplaatsfunctie.

Het risico op een hybride functionaris en dito uit-
oefening van geestelijke verzorging – gedeeltelijk 
inzicht geven in de specifieke geestelijke proble-
matiek van de patiëntenpopulatie, maar gedeelte-
lijk géén inzicht geven in de inhoud ervan – blijft 
echter bestaan. Aangezien er nog te weinig erva-
ring bestaat met de consequenties daarvan voor 
het functioneren van geestelijk verzorgers, noch 
met de effecten op de beeldvorming ervan, zowel 
naar de zijde van de collega’s als van de patiënten 
en hun naasten, moet het resultaat nog worden 
afgewacht. Hier blijft vooralsnog de vraag onbeant-
woord welke positie en rol de geestelijk verzorger 
in zijn functionele professionaliteit kan en wil spe-
len in het primaire zorgproces, al dan niet in een 
of andere vorm van geïntegreerd werken28: onder 
welke condities dragen godsdienst en levensover-
tuiging bij tot herstel van gezondheid en verhoging 
van welzijn van patiënt en bewoner?

De kansen van geestelijke verzorging inzake het 
werken binnen een geïntegreerde samenwerking 
volgens een interdisciplinair model, wegen voor-
alsnog ruim op tegen de eventuele risico’s. Het 
aanbod van geestelijk verzorgers wordt minder 
vrijblijvend: veel meer patiënten kunnen gebruik 
maken van vormen van geïndiceerde gespeciali-
seerde geestelijke verzorging. Bovendien maakt een 
op registratie gebaseerde geïndiceerde geestelijke 
verzorging in haar aanbod meer kans om als vol-
waardige discipline te midden van andere te wor-
den beschouwd, waar van harte en intensief mee 
kan worden samengewerkt ten bate van een inte-
grale zorgverlening. Registratie, ook en vooral bin-
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goede, geïntegreerde en interdisciplinaire zorg. Dat 
houdt concreet in, dat geestelijk verzorgers par-
tieel betrokken kunnen worden in een medisch, 
sociaal of psychiatrisch behandelingsplan, als dat 
de patiënt of bewoner verder kan brengen. En dat 
niet op grond van de eigen geestelijke of religieuze 
overtuiging van de geestelijk verzorger, maar juist 
opgrond van zijn vermogen deze overtuiging suc-
cesvol te betrekken op het belang van de geeste-
lijke gezondheid van patiënt en bewoner, waardoor 
ook het belang van en de verantwoording naar de 
instelling is gewaarborgd. 

Deze vorm van intensieve, maar partiële betrok-
kenheid kan anderzijds slechts mogelijk zijn op 
grond van een vrijplaatsfunctie, die nooit in zijn 
geheel mag worden opgegeven ten koste van een 
of andere behandelingsstrategie. Want dan gaat er 
iets wezenlijks voor deze patiënt of bewoner ver-
loren, met verstrekkende gevolgen voor de hele 
beroepsgroep. Slechts in die zin kunnen geestelijk 
verzorgers aan hun vakspecifieke kennis als pro-
fessional een meerwaarde toekennen die ingezet 
wordt voor actieve en geïntegreerde behandelings-
samenwerking. Maar de meerwaarde van de gees-
telijk verzorger als zodanig – namelijk als functi-
onaris in een geestelijk ambt, die zich terecht op 
een vrijplaatsfunctie beroept – is een contradictio in 
terminis. Geestelijk verzorgers hebben geen toege-
voegde waarde die uitsluitend in werking treedt 
indien zij die zichtbaar maken, zoals door sommige 
sprekers werd benadrukt tijdens de laatste Jaar-
vergadering van de VGVZ.29 Zij hebben waarde als 
zodanig, los van een succesvolle of juist tot mis-
lukken gedoemde behandeling: hun vak en hun 
pastoraal handelen zijn niet het verlengstuk van 
of het spirituele sausje op een specifieke behande-
ling, alsof deze zogenaamde toegevoegde waarde 
pas erkenning verdient als zij aangetoond kan wor-
den. De waarde van geestelijke verzorging betreft 
de vakspecifieke kennis, methodiek en vaardigheid 
om existentiële, spirituele en religieuze waarden en 
normen in te zetten ten bate van het welzijn en het 

door de geestelijk verzorgers, is ten bate van 
patiënten die zich vrij en beschermd mogen weten 
in de vertrouwelijkheid van het contact met hen, 
zonder toestemming, indicatie of tussenkomst van 
derden. Het is van groot belang dat geestelijk  
verzorgers, die zich op het pad van geïntegreerde 
zorgverlening begeven en geen moeite lijken te 
hebben om de vereiste registratie te leveren, al dan 
niet binnen een door de DBC-systematiek geëi-
gende vorm, beseffen wat zij doen: in wiens belang 
handelen zij als zij registreren en via behandel-
combinaties hun werk als productie laten aanmer-
ken? Is dit belang vooral gericht op de bewoners- 
en patiëntenpopulatie, of spelen andere zaken 
zoals de meegaandheid van sommige geestelijke 
verzorgers met betrekking tot de vereiste produc-
tie van de instelling eveneens een rol? Hoe verant-
woorden deze geestelijk verzorgers hun beroeps-
geheim, indien zij betrokken willen worden in een 
interdisciplinaire samenwerking?

Geestel i jke verzorging is  een vorm 
van geïntegreerde zorgverlening
De uniciteit van de vrijplaatsfunctie mag geeste-
lijk verzorgers enerzijds niet verhinderen voluit 
verantwoording af te leggen voor hun werk, zeker 
daar waar het, gezien de huidige financierings-
systemen, steeds meer aankomt op registratie en 
classificatie, eveneens ten bate van de gezondheid 
van patiënten, al is de financiële houdbaarheid 
van het systeem mede daardoor beoogd en aan-
gestuurd. Het blijft immers van groot belang dat 
geestelijk verzorgers in de toekomst een wezen-
lijk en relevant onderdeel kunnen vormen in de 
keten van zorg die zorginstellingen aanbieden. 
Daartoe is ten minste een gedeeltelijke samen-
werking gewenst. Hun partiële betrokkenheid in 
het zorgsysteem – als vrijplaatsfunctionaris én als 
specialist en professional op gebied van levensbe-
schouwing, zingeving en geestelijk welzijn – maakt 
hen krachtens deze distantie én geïnvolveerdheid 
zeer geschikt om adequate gesprekpartner te zijn, 
die een belangrijke bijdrage weten te leveren aan 
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op een wijze die mij inkapselde in een procesma-
tig gestuurd en gecontroleerd zorgsysteem. Deze 
opvatting is zeer overheersend in de zorgsector, 
maar zij staat mij tegen: als de procedures maar 
zorgvuldig gevolgd worden dan zijn we geslaagd als 
zorgverleners. En dan staat daar aan het einde ook 
nog die pastor die iets goeds doet en verder reikt, 
terwijl de medische zorg niets meer kan uitrichten. 
Daar verzet ik mij tegen, want zo wil ik niet wer-
ken: in een dergelijke tunnelvisie functioneer ik als 
geestelijk verzorger slechts als supplement, toege-
voegd aan de zorg, terwijl ik juist in de bezieling 
– als sturend principe – van die zorg wil plaatsne-
men, als voertuig bij uitstek van integrale zorgver-
lening.

Indien de psychiater echter de professionele uit-
oefening van mijn vak en mijn pastorale hande-
len als voorbeeld van integrale zorgverlening waar-
deert, kan ik het van harte met hem eens zijn: 
want welke discipline kan meer aanspraak maken 
op geïntegreerd werken, als je als geestelijk ver-
zorger in staat bent om die laatste maanden van 
iemands leven nauwgezet te luisteren naar patiënt 
en familie, een zwervende vader weer met een zoe-
kende dochter verbindt en bezegelt met gebed en 
ziekenzalving, de verbitterde zonen die al jaren op 
afstand zijn komen te staan meekrijgt om van hun 
eenzame vader afscheid te nemen en hen allen 
te bevrijden van uiterst onaangename gedachten 
en gevoelens? Wat heb je eigenlijk bereikt als ver-
zoening, in het licht van de werkelijkheid van Gods 
Rijk, al is het op de drempel van de dood en pas 
eerst daarna tijdens de uitvaart, een kans krijgt en 
de familieleden de rijen sluiten door elkaar letterlijk 
weer in de ogen te kijken en in de armen te sluiten? 

Zo draag ik, vaak in stilte en buiten het zicht van 
hulpverleners, op mijn eigen wijze bij aan geïnte-
greerd werken. En dan kan ik het met onze welwil-
lende psychiater van harte eens zijn: het is alle-
maal toch nog goed afgelopen.

heil van de betreffende patiënt of bewoner. Geeste-
lijke verzorging is namelijk een vorm van zorgver-
lening die een integratie van de gehele mens, in al 
zijn dimensies, beoogt.

Geïntegreerde of integrale zorg, verleend door gees-
telijk verzorgers, op basis van een vorm van geïnte-
greerd werken, is dus niet pas compleet indien zij 
aansluiting vinden bij zorgprogramma’s. Geestelijk 
verzorgers zijn op grond van hun vrijplaatsfunc-
tie – vanouds gekoppeld aan het pastorale ambt 
– zelf instrument en voertuig van integratie, uit kracht 
van de boodschap die zij uitdragen en de spirituele 
missie die zij op grond van een opdracht of man-
daat vanwege kerken en overheid verleend, uitvoe-
ren. Integratie van dit vak binnen de zorginstelling 
is geboden, maar die moet niet uitsluitend gezocht 
worden in diverse vormen van coöperatie met 
andere zorgverleners. Het vak van geestelijk verzor-
ger heeft een integrerende waarde in zichzelf, en is 
niet afhankelijk van de gangbare – maar ook steeds 
wisselende! – opinies en systemen binnen zorgor-
ganisaties, zorgverzekeringen of zorgstelsels.

Voornaamste bron van de wens tot geïntegreerd 
werken dient het eigen instrumentarium, de eigen 
visie en missie van geestelijk verzorgers te zijn. 
Daar heeft de zorginstelling die steeds verder ‘ver-
managet’ en verzakelijkt nog de meeste behoefte 
aan: professionals die vrijstaan in hun functie, die 
zeer genegen zijn tot allerlei vormen van institutio-
neel overleg met andere disciplines, maar die daar 
in wezen niet mee samenvallen, op straffe van ver-
dwijning van die wezenlijke functie van vrijplaats 
die patiënten en bewoners de noodzakelijke en 
gewenste bescherming biedt, ook al neemt de geor-
ganiseerde controledwang van hulpverleners toe. 

Terug naar de casus
Ik heb lang nagedacht over de opmerking van de 
psychiater, dat het allemaal toch nog goed is afge-
lopen met mijnheer V. Hij bedoelde mij werke-
lijk een compliment te geven, maar hij deed dat 
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