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ger1 in mijn werk afhankelijk van de signalen die 
verpleegkundigen opvangen in het contact met 
patiënten en van het feit dat ze die aan mij door-
geven. Dat verpleegkundigen oog hebben voor de 
spirituele nood van een patiënt is niet vanzelfspre-
kend, ook al zou dat tot hun competenties moeten 
behoren in een holistische zorgvisie2. Voorwaarde 
voor het geïntegreerd werken van de geestelijk 
verzorger op de verpleegafdeling is, dat ook ver-
pleegkundigen aandacht hebben voor spirituali-
teit, zodat ze goed kunnen doorverwijzen. Dat is 
daarom één van de speerpunten van het beleid van 
de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat (in 
het vervolg DGVP geheten) in het UMC St Radboud 
in Nijmegen. 

Deze waarnemingen vormen de achtergrond van 
een project van de DGVP: ‘Spiritualiteit als ver-
pleegkundig aandachtsgebied.’ Ten behoeve van 
het project verrichtte ik onderzoek volgens de 
methode van Action Research3. Spiritualiteit als 
verpleegkundig aandachtsgebied bestaat uit de 
richtlijn Spiritualiteit, door DGVP ontwikkeld4, en 
uit een implementatieplan voor geestelijk verzor-
gers om op hun eigen afdeling(en) met deze richt-
lijn te gaan werken. In het artikel doe ik verslag 
van de ontwikkeling van dit project: ik behandel 
achtereenvolgens de vraag- en doelstellingen (1.1), 
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Els Groeneveld doet verslag van haar onderzoek naar spiritualiteit als 
verpleegkundig aandachtsgebied. Ze presenteert de richtlijn Spiritualiteit, 
zoals die ontwikkeld is in het UMC St Radboud in Nijmegen en bespreekt 
het verpleegplan Spirituele Nood, dat een onderdeel van deze richtlijn is.

Inleiding
Al weer enige jaren geleden werd ik benaderd door 
een verpleegkundige op de hartbewaking voor een 
patiënt, die de ziekenzalving wilde ontvangen. 
Ze attendeerde mij erop dat deze man erg onrus-
tig was, waarschijnlijk omdat hij nog ergens over 
in zat. Daarom sprak ik eerst alleen met hem. Het 
bleek dat de man zich zorgen maakte over hoe het 
zonder hem verder zou gaan met zijn vrouw; deze 
zorg maakte het hem moeilijk te sterven. Na ons 
gesprek heeft hij dit verwoord in bijzijn van zijn 
vrouw. Zij kon tijdens het ritueel van de ziekenzal-
ving zeggen: ‘Het is genoeg - van mij mag je gaan’. 
Er kwam rust. 

Na het gebeuren sprak ik met de verpleegkundige 
over haar ervaring met deze patiënt. Ze vertelde 
hoe goed het haar en de patiënt had gedaan, dat ze 
deze dagen de zorg had voor hem, één op één. Ze 
had oog voor wat er gebeurde: hoe de rollen tussen 
man en vrouw omgekeerd werden. De vrouw werd 
gaandeweg van de afhankelijke, de sterkere die los 
kon laten. Ze voelde zich bevoorrecht dit proces 
mee te mogen maken en te begeleiden.
Het raakte mij hoe ze erover vertelde. Ik besefte 
opnieuw hoe vruchtbaar het is om samen met de 
verpleegkundigen zorg te hebben voor het wel-
zijn van een patiënt. Ik ben als geestelijk verzor-
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teit moet de geestelijk verzorger beschikken over 
een hermeneutisch diagnostische competentie9. 
Deze competentie geldt niet alleen voor van het 
gesprek met de patiënt, maar voor het contact met 
andere hulpverleners. In een ziekenhuis werkt de 
geestelijk verzorger immers samen met andere 
zorgverleners, in het bijzonder met verpleegkundi-
gen in hun functie als zorgcoördinatoren. Zo kan 
de geestelijk verzorger als ‘tolk’ en ‘gids’10 voor ver-
pleegkundigen fungeren als het gaat om spirituali-
teit in de zorg. Eén van de speerpunten van DGVP 
is om in de zorg gebruik te maken van spirituele 
diagnostiek en daarvoor een instrument te ontwik-
kelen11. In het belang van de patiënt moet bij de 
samenwerking immers taal worden gehanteerd, die 
voor ieder verstaanbaar is.

Als DGVP hebben we ervoor gekozen om het 7x7 
model van Fitchett12 als uitgangspunt voor het 
project te nemen. Fitchett beschrijft spiritualiteit 
niet inhoudelijk, maar functioneel: hoe spirituali-
teit fungeert in iemands leven. Hij kiest ervoor om 
het eigene van de spiritualiteit voor het voetlicht te 
brengen, door zeven deelthema’s te benoemen die 
samen de spiritualiteit van de mens in kaart kun-
nen brengen (zie tabel 1)13. 

de uitgangspunten (1.2) en de verschillende fasen 
van het project (1.3.). De focus ligt op de ontwik-
keling van een standaard verpleegplan Spirituele 
Nood (2.1) en van de richtlijn Spiritualiteit5 (2.2). 
Tot slot volgen ter evaluatie enkele reflecties aan-
gaande de onderzoeksdoelstellingen (3.1), de werk-
wijze (3.2) en de bijkomende effecten (3.3).

1.1 Vraagstel l ing en doelstel l ingen
De vraagstelling werd bij aanvang van het project 
in 2001, als volgt geformuleerd: ‘Hoe kan de DGVP 
de samenwerking met de verpleegkundigen, in 
hun taak als zorgcoördinatoren, optimaliseren ten 
behoeve van goede zorg aan patiënten?’
Als doelstellingen van het project werden geformu-
leerd: 
1.  het vergroten van kennis en vaardigheden bij 

verpleegkundigen wat betreft spirituele vragen 
en noden van patiënten, 

2.  het ontwikkelen van een hulpmiddel voor ver-
pleegkundigen bij het vaststellen, beschrijven en 
begeleiden van patiëntproblemen op het gebied 
van spiritualiteit en

3.  het optimaliseren van de samenwerkingsrelatie 
tussen verpleegkundigen en de geestelijk verzor-
ger. 

Het project komt in de directe zorg door verpleeg-
kundigen de patiënt ten goede. Tevens is het voor-
waardenscheppend voor het werk van de geestelijk 
verzorger.

1.2 Uitgangspunten: domein, 
omschri jv ing,  competentie,  diagnose-
model,  methode van onderzoek
Het domein van de geestelijk verzorger is spiritu-
aliteit6. De omschrijving van spiritualiteit ontle-
nen we aan Fitchett: ‘de dimensie in het leven die 
te maken heeft met de behoefte om zin te vinden 
in het bestaan en waarmee we responderen op het 
heilige’7. Ofwel, om in een ander taalveld te spre-
ken: ‘de zorg voor het verhaal in verbinding met 
het verhaal van God’8. In deze tijd van secularise-
ring en pluriformiteit op het gebied van spirituali-

Holistische dimensies
1. Medisch
2. Psychologisch
3. Gezinssysteem
4. Psychosociaal
5. Etnisch en cultureel
6. Maatschappelijk
7. Spiritueel 

Spirituele dimensies
1. Geloof en zingeving
2. Levensdoel en Verantwoordelijkheden
3. Ervaringen en emoties
4. Moed, hoop en groei
5. Rituelen en gebruiken
6. Relaties en verbanden
7. Richtinggevende inspiratiebronnen

Tabel1: het Fitchett model
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afdeling Neurologie. Met de afdeling als klankbord 
en aanwijzingen van een verpleegkundig beleids-
medewerker, heb ik samen met collega’s - gees-
telijk verzorger (de projectgroep)16 het standaard 
verpleegplan Spirituele Nood ontwikkeld. Verpleeg-
kundigen zijn gewend te werken met verpleegplan-
nen, gebaseerd op standaarden die zijn opgebouwd 
volgens een zogenaamde PES-structuur: probleem, 
oorzaak (etiologie), en verschijnselen (symptoms), 
uitmondend in interventies en zorgresultaten. Deze 
structuur is daarom in het standaard verpleegplan 
Spirituele Nood toegepast. Dit werd in het voor-
jaar van 2004 op de verpleegafdeling Neurologie 
gepresenteerd, vervolgens gedurende een maand 
uitgeprobeerd in de verschillende verpleegkun-
dige teams en tenslotte geëvalueerd. Deze evalu-
atie vormde de basis voor het vervolg van het pro-
ject. Het standaard verpleegplan Spirituele Nood 
vormde de invulling van de tweede doelstelling 
van DGVP, namelijk de ontwikkeling van een hulp-
middel voor verpleegkundigen bij het vaststellen, 
beschrijven en begeleiden van patiëntproblemen 
op het gebied van spiritualiteit. In bijgaande tabel 
wordt dit standaard verpleegplan gepresenteerd. 
Hierna beschrijf ik de elementen van de standaard 
en de ontwikkeling ervan. Zie de verpleegkundige 
standaard Spirituele Nood op de volgende pagina.

Voor het ontwerp van het standaard verpleegplan 
Spirituele Nood hebben we gebruik gemaakt van 
wat verpleegkundige literatuur zegt over spiritu-
aliteit17, om tot een resultaat te komen waarmee 
verpleegkundigen kunnen werken. Deze verpleeg-
kundige vakliteratuur op het gebied van spirituali-
teit heeft doorgaans een Amerikaanse achtergrond, 
waarbij meer in religieuze termen wordt gesproken 
dan in Nederland gebruikelijk is. Gebleken is, dat 
de daarin gebruikte termen aanpassing aan de hui-
dige Nederlandse situatie behoeven.
Voor wat betreft de titel (label) hebben we de term 
‘Spiritual Distress’ (North American Diagnosis 
Association (NANDA), Carpenito)18 vertaald in ‘Spi-
rituele Nood’. Op de vraag of deze term door de 

Het model is multi-dimensioneel en laat zien dat 
de spirituele dimensie (de zevende holistische 
dimensie) niet zonder de andere holistische dimen-
sies kan worden beschouwd. In de praktijk van een 
ziekenhuis als het UMC St Radboud, waar gewerkt 
wordt vanuit een holistische mensvisie, verwacht-
ten we als DGVP dat de functionele multi-dimensi-
onele benadering van Fitchett goed zou werken. 

Het model laat ruimte voor verschillende levens-
beschouwingen, omdat het beschrijvend van aard 
is en gebaseerd op het (levens)verhaal van de 
patiënt. Het aandachtig present zijn als houding 
van degene die het model gebruikt is voorwaarde 
voor een goede toepassing ervan. Daarmee worden 
‘presentie’ en ‘interventie’ niet tegen elkaar uitge-
speeld, maar vullen ze elkaar aan. Het wordt pri-
mair gebruikt voor de communicatie over spiritu-
aliteit. Daarnaast kan van het model goed gebruik 
worden gemaakt bij evaluatie van de zorg, kwa-
liteitsborging en onderzoek. In de op het model 
gebaseerde richtlijn Spiritualiteit, door DGVP ont-
wikkeld, zijn richtinggevende vragen aangegeven 
voor de verpleegkundige, waardoor deze de zeven 
spirituele dimensies op het spoor kan komen.

1.3 De fasen van het project
In het kader van het project heb ik twee onder-
zoeken verricht, die resulteerden in respectievelijk 
het presenteren van een (door DGVP ontwikkelde) 
standaard verpleegplan Spirituele Nood (2.1), en het 
coachen van verpleegkundigen met behulp van de 
inhoud van een (door DGVP ontwikkelde) richtlijn 
Spiritualiteit (2.2). Daarbij heb ik gebruik gemaakt 
van de methode van Action Research14. Action 
Research is te beschouwen als een concrete toe-
passing van de hermeneutische competentie van 
de geestelijk verzorger en als een vorm van herme-
neutisch communicatief handelen15.

2.1 Ontwikkel ing van het standaard 
verpleegplan Spir ituele Nood 
Het eerste onderzoek vond plaats op de verpleeg-
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Standaard Spirituele Nood:  Nummer: 

P:   Spirituele Nood 
Ontwrichting van waarden en / of levensovertuiging

Start-
Datum
Naam
vpk

Stop
Datum
Naam
vpk

E:  Gerelateerde factoren 
� De levensbeschouwing wordt op de proef gesteld door ziekte 

en / of behandeling  
� Innerlijke onvrede vanwege verbreking van religieuze / 

levensbeschouwelijke banden 
� Patiënt voelt zich belemmerd om religieuze gebruiken uit te 

voeren: gebrek aan privacy, onvoldoende beschikbaarheid van 
speciale voeding  

� Patiënt voelt zich in zijn (geloofs-) overtuiging onbegrepen door 
familie, vrienden en hulpverleners  

S:  Symptomen 
� 1. Geloof en zingeving:

x Vragen / twijfel m.b.t. eigen levensovertuiging.
x Vragen als: Waarom overkomt mij dit? Hoe kan ik dit een 

plek geven in mijn leven?
x Angst voor de dood.

� 2. Levensdoel en verantwoordelijkheden
x Vragen als:

o Wat heb ik met mijn leven gedaan? Wat wil ik (nog) 
doen?

o Wat is gelukt / mislukt / onafgewerkt?
x Problematiek rond loslaten / vasthouden.
x Het gevoel zelf een steeds grotere last voor naasten te 

worden. 
x Vragen rond doorgaan c.q. stoppen met behandeling; 

euthanasie.
� 3. Ervaringen en emoties

x Toont negatieve gevoelens t.o.v. God / een hogere macht.
x Geeft aan contact kwijt te zijn met voor hem belangrijke 

ervaringen.
x Wat heeft mij altijd gaande gehouden?
x Toont apathie, agressie, heimwee, verdriet, etc.

� 4. Moed, hoop en groei  
x Uit moedeloosheid, omdat huidige levensbeschouwing 

onvoldoende werkt in confrontatie met ziekte, etc.
x Toont stagnatie, verlamming in proces van groei

� 5. Rituelen en gebruiken
x Ervaart een blokkade in de eigen rituelen en religieuze 

gebruiken (geeft bijv. aan niet meer te kunnen bidden).
x Vraagt om ondersteuning in rituelen (gebed, zegen, 

sacramenten).
� 6. Relaties en verbanden

x Mist aansluiting met kleine / grote verbanden van een 
(geloofs-) gemeenschap waarin de levensbeschouwing 
gedeeld wordt.

x Vraagt om ondersteuning van een geestelijk verzorger of 
voorganger van de eigen geloofsgemeenschap

� 7. Richtinggevende inspiratiebronnen 
x Verwoordt gemis aan inspiratiebronnen (bijvoorbeeld 

voorbeeldfiguren, muziek, teksten); vraagt zich af:
o Wie of wat geeft mij kracht, steun, inspiratie?
o Wat of wie is in mijn spirituele leven belangrijk voor 

mij (geweest); wie/wat gidst mij?
x In welke mate zoekt de patiënt hulpbronnen in zichzelf of 

buiten zichzelf?

Interventies:

Observeren en 
signaleren
� Vraag, luister actief naar, en 

observeer wat de patiënt 
bezighoudt op het gebied van 
spiritualiteit. 

� Beschrijf de zorg op het 
gebied van spiritualiteit in het 
verpleegplan.

Begeleiden
Overleg met de patiënt of en op 
welke wijze voorzien kan worden 
in zijn wensen en/of behoeften op 
het gebied van spiritualiteit  

� Informeer de patiënt over de 
bestaande mogelijkheden in 
het ziekenhuis op het gebied 
van spiritualiteit (stiltecentrum, 
kerkdienst, communie/heilig 
avondmaal, contact met 
geestelijk verzorger / pastor). 

� Creëer, indien de patiënt dat 
wenst en waar mogelijk, 
gelegenheid om activiteiten 
op het gebied van spiritualiteit 
uit te oefenen: Bijvoorbeeld: 
mediteren, bidden, lezen of 
luisteren naar muziek.  

� Ga in een gesprek in op de 
spirituele thema’s die naar 
voren komen. 

� Verwijs, indien daar behoefte 
aan is, naar de geestelijk 
verzorger / pastor.

Coördineren
� Bespreek de zorg op het gebied 

van spiritualiteit in het multi-
disciplinair overleg.
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Behaalde resultaten 
Datum Code

dienst Naam

    

   

   

   

P: Spirituele nood 
Start-
Datum
Naam
vpk

Stop
Datum
Naam
vpk

Beoogd resultaat Toelichting 

1.Geloof en zingeving 

� De patiënt verwoordt eigen betekenis 
van het leven  

� De patiënt vindt steun in eigen 
levensovertuiging

2. Levensdoel en verantwoordelijkheden 
� De patiënt vindt rust in hoe gehandeld 

moet worden  

3. Ervaringen en emoties 
� De patiënt verwoordt een gevoel van 

verbondenheid met God / hogere macht 
� De patiënt straalt rust uit t.a.v. van 

opname / behandeling

4. Moed, hoop en groei 
� De patiënt ervaart balans in zijn 

geestelijke gesteldheid 

5. Rituelen en gebruiken
� De patiënt ervaart steun in symbolen en 

rituelen

6. Relaties en verbanden 
� De patiënt voelt zich verbonden met 

anderen in gedachten, en (geloofs-) 
beleving

7. Richtinggevende  inspiratiebronnen 
� De patiënt verwoordt inspiratiebronnen  
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geren deze zorgresultaten niet zoals andere ver-
pleegkundige zorgresultaten. Vandaar dat er veel 
discussie is geweest over de vraag of je zorgre-
sultaten op dit gebied wel kunt formuleren en zo 
ja, hoe: is er sprake van gezonde spiritualiteit als 
iemand veel vragen heeft of juist niet? Wanneer 
is spirituele nood ‘opgelost’ en wie bepaalt dit: de 
patiënt, de hulpverlener? Door ziekte komt vaak 
een spiritueel proces op gang, dat niet wordt afge-
rond bij het verlaten van het ziekenhuis. Als gevolg 
van deze discussie zijn de zorgresultaten verwoord 
als richtinggevend.

2.2 Ontwikkel ing r icht l i jn 
Spir i tual i teit
Als hulpmiddel voor spirituele zorg bleek het stan-
daard verpleegplan Spirituele Nood niet voldoende. 
De aandacht voor spirituele zorg is breder dan het 
hanteren van een standaard verpleegplan. Er blij-
ken verpleegkundige competenties op het gebied 
van spiritualiteit voor nodig, die in de praktijk 
onvoldoende aanwezig bleken te zijn; inmiddels 
was het onderzoek van van Leeuwen en Cusveller 
hiernaar beschikbaar25. In het tweede (handelings)
onderzoek in 2007/8 op de verpleegafdeling Thora-
cale Hartchirurgie, Longchirurgie en Longziekten 
heb ik met verpleegkundigen een coachingstraject 
afgelegd aan de hand van casuïstiek die verpleeg-
kundigen inbrachten om deze competenties te 
vergroten. Dit gebeurde wekelijks, gedurende vier 
maanden, tijdens het verpleegkundig overleg op 
de verpleegafdeling. Gepresenteerd werden het 7x7 
model van Fitchett en de verpleegkundige stan-
daard Spirituele Nood. In de besproken casuïstiek 
werd steeds gerefereerd aan dit model. 
Het resultaat van het coachingstraject was dat ver-
pleegkundigen zich er meer van bewust waren dat 
spiritualiteit een beroepsverantwoordelijkheid is. 
Tevens was het voor verpleegkundigen gemakke-
lijker en meer ontspannen dan voorheen om het 
terrein spiritualiteit bespreekbaar te maken met 
patiënten en hun familie en in het (multidiscipli-
nair) overleg. En als bijkomend resultaat ontving 

patiënt niet als te zwaar ervaren wordt, beraden we 
ons nog19.

Voor wat betreft de definitie (diagnose) is gekozen 
voor die van Carpenito20: ‘een ontwrichting van 
waarden en levensovertuiging’. Voor verpleegkundi-
gen bleek deze definitie het meest helder en krach-
tig aan te geven waar het om gaat als je spreekt 
over spirituele nood. 
Voor de gerelateerde factoren zijn NANDA, Gor-
don21, en Carpenito met elkaar vergeleken en is 
vervolgens een keuze gemaakt.

Voor de symptomen is eerst naar het veld van spi-
ritualiteit gekeken met gebruikmaking van de 
spirituele dimensies van Fitchett. Om deze voor 
verpleegkundigen tamelijk abstracte dimensies 
hanteerbaar te maken, zijn bij de symptomen vra-
gen en opmerkingen opgenomen die kunnen hel-
pen deze in kaart te brengen. Vervolgens zijn de 
symptomen van spirituele nood die NANDA, Gor-
don, en Carpenito22 beschrijven ondergebracht in 
deze zeven dimensies. Hierbij zijn de vragen die in 
brainstormsessies opkwamen er als voorbeelden 
bij genomen en verwoord in termen van spirituele 
nood. De symptomen vormen een poging om toe-
gang te krijgen tot het veld van spiritualiteit.
Voor de bepaling van de interventies is gekeken 
naar het Delphi-onderzoek, dat uitgevoerd is door 
Riana van Driebergen onder geestelijk verzorgers 
in Nederland23. We hebben de interventies – waar-
van zij concludeert dat geestelijk verzorgers deze 
het meest relevant vinden – integraal opgenomen 
en ondergebracht in de verpleegkundige indeling 
van observeren/signaleren, begeleiden, informeren/
adviseren en coördineren. De woorden zingeving/
religie zijn vervangen door het begrip spiritualiteit.
Voor het formuleren van de zorgresultaten is geke-
ken naar de Nursing Outcomes Classification 
(NOC)24, dat onder andere Spiritueel Welbevinden, 
Hoop en Waardig sterven noemt. Uiteindelijk is 
ervoor gekozen zelf richtinggevende zorgresultaten 
te formuleren. Vanwege de aard van de nood fun-
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waarden op verpleegafdelingen moeten worden 
gecreëerd (bijvoorbeeld door het benaderen van 
sleutelfiguren); tevens zullen we beschikbaar 
materiaal voorbereiden (richtlijn, onderwijsmate-
riaal).

3.  Iedere geestelijk verzorger/pastor implementeert 
de richtlijn door middel van onderwijs aan en 
coaching van verpleegkundigen op één afdeling 
als officiële proef.

4.  Het beschikbare materiaal zal worden geëvalu-
eerd en zo nodig aangepast.

5.  De richtlijn zal vervolgens beschikbaar gesteld 
worden voor alle afdelingen van het ziekenhuis.

De invoering van de richtlijn ‘Spiritualiteit als ver-
pleegkundig aandachtsgebied’ op de verschillende 
verpleegafdelingen ligt in het perspectief van de 
derde doelstelling die het project ‘Spiritualiteit als 
verpleegkundig aandachtsgebied’ voor ogen had, 
namelijk: optimalisering van de samenwerkingsre-
latie tussen de verpleegkundige(n) en de geestelijk 
verzorger. 

3.1 Behaalde 
onderzoeksdoelstel l ingen
De drie doelstellingen die aan het begin van het 
project geformuleerd zijn, lijken te zijn gehaald op 
de afdelingen Thoracale Hartchirurgie, Longchirur-
gie en Longziekten. Als communicatie-instrument 
om met verpleegkundigen over spiritualiteit te 
spreken middels casuïstiek, bleek de inhoud van de 
richtlijn in het tweede handelingsonderzoek goed 
te fungeren. Met de richtlijn en het implementatie-
plan zijn voorwaarden geschapen om dit resultaat 
uit te breiden naar de andere verpleegafdelingen.
De samenwerking met een verpleegwetenschapper 
heeft goed gewerkt. Als je spreekt over hermeneu-
tische communicatie: hij leerde ons kijken vanuit 
het blikveld van verpleegkundigen.

3.2 Werkwijze:  diagnostiek,  klein-
schal ig beginnen, monodiscipl inair
Van de participerende geestelijk verzorgers wordt 

ik als geestelijke verzorger gerichter verwijzingen 
naar de patiënt in spirituele nood26. Het blijkt dus 
dat dit coachingstraject heeft bijgedragen aan geïn-
tegreerde zorg op deze verpleegafdeling en dat het 
coachen van verpleegkundigen door een geestelijk 
verzorger een goede manier is om hun competen-
ties op het gebied van spiritualiteit te verhogen. 
Ter ondersteuning van het onderwijs aan en coa-
chen van verpleegkundigen heeft de DGVP de 
richtlijn Spiritualiteit geschreven, met als onder-
titel ‘Spiritualiteit als verpleegkundig aandachts-
gebied’. De richtlijn bevat, na een algemene inlei-
ding, een omschrijving van het begrip spiritualiteit 
(hoofdstuk 1), in de context van ‘spiritualiteit en 
ziek zijn’ (hoofdstuk 2), ingekaderd in het traject 
‘Beter worden in het UMC St Radboud’: bevordering 
van ‘Menslievende zorg’ (hoofdstuk 3). Daarna volgt 
een beschrijving van een verpleegkundig compe-
tentieprofiel betreffende spirituele zorg27( hoofd-
stuk 4). Afgesloten wordt met een presentatie van 
het diagnostisch model van Fitchett om ‘zorg voor 
spiritualiteit’ hanteerbaar te maken (hoofdstuk 
5). Dit model wordt nader uitgewerkt in het stan-
daard verpleegplan Spirituele Nood (hoofdstuk 6). 
Deze richtlijn zal moeten gaan fungeren als middel 
om de eerste doelstelling van het project te berei-
ken: het vergroten van kennis en vaardigheden bij 
verpleegkundigen wat betreft spirituele vragen en 
noden van patiënten.

Voor de DGVP heb ik een implementatieplan opge-
steld, gericht op invoering van de richtlijn Spiritua-
liteit. Volgens dit plan zal de implementatie plaats-
vinden in verschillende fasen:

1.  Op mesoniveau moeten algemene voorwaarden 
worden gecreëerd, in de zin van accordering van 
de verschillende belanghebbenden (DGVP, Raad 
van Bestuur, Commissie Identiteit, VAR- Ver-
pleegkundige Adviesraad); een resultaat hiervan 
is dat de richtlijn wordt ingebed in de bredere 
stroom van ‘Menslievende zorg’.

2.  Op microniveau zouden er specifieke voor-
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De DGVP kiest er in eerste instantie voor om het 
beschreven project monodisciplinair uit te voeren, 
d.w.z. zich te beperken tot verpleegkundigen. Op de 
werkvloer hebben geestelijk verzorgers doorgaans 
met hen het meest te maken.: zij fungeren immers 
als zorgcoördinatoren. In het directe contact met 
patiënten hebben zij de beste mogelijkheid spiritu-
ele nood te signaleren. In samenwerking met orga-
nen op het mesoniveau zal gekeken worden hoe 
dit project in de toekomst verbreed kan worden 
naar andere zorgverleners. Inmiddels is er afgelo-
pen jaar op Neurochirurgie een succesvolle pilot 
geweest, waar nu besproken wordt de richtlijn ook 
voor artsen te introduceren.

3.3 Bi jkomende effecten: integrat ie 
op mesoniveau, Zin in Zorg,  kwal iteit 
van zorg
Bijkomend effect van het implementeren van de 
richtlijn is dat het bijdraagt bij aan de integra-
tie van de DGVP in het ziekenhuis op mesoniveau 
(Commissie Identiteit, VAR, Raad van Bestuur). 
De ervaring die in beide beschreven onderzoeken is 
opgedaan, leert dat het project voor zorgverleners 
veel oplevert. Het kan veel plezier, voldoening en 
‘zin in zorg’ geven als er zowel aandacht is voor de 
eigen spiritualiteit als voor die van de patiënt. 
Tevens kan het de werkvreugde van de geeste-
lijk verzorger verhogen: uit intervisie van DGVP 
bleek, dat één van de energielekken in het werk 
van geestelijk verzorgers wordt veroorzaakt, door-
dat de geestelijk verzorger steeds opnieuw een plek 
moet veroveren op de verpleegafdeling en moet 
verantwoorden wat hij doet en wie hij is. Verwacht 
wordt, dat dit veel minder vaak het geval zal zijn 
als de geestelijk verzorger met de verpleegkundi-
gen een coachingstraject ingaat om de richtlijn in 
te voeren. Daarbij blijft regelmatige aanwezigheid 
van een geestelijk verzorger op een verpleegafde-
ling een belangrijke voorwaarde voor verwijzingen 
van zorgverleners naar de geestelijke verzorger. Dit 
blijkt ook uit een artikel van Hanrath en Serré naar 
aanleiding van onderzoek op een I.C. afdeling.  

verwacht dat zij bereid zijn te werken met spi-
rituele diagnostiek. Ze zullen meer verantwoor-
ding moeten afleggen van wat ze doen aan andere 
zorgverleners op de afdeling. Ook zullen ze bereid 
moeten zijn om, meer dan voorheen, onderwijs 
en coaching te verzorgen op de verpleegafdeling. 
Invoering van de richtlijn door middel van onder-
wijs en coaching komt ten goede aan de interdisci-
plinaire samenwerking. 

Het UMC St. Radboudziekenhuis werkt aan een 
elektronisch patiëntendossier (EPD). Het zou het 
diagnostisch werken volgens het model van Fit-
chett bevorderen als in het EPD ruimte kwam om 
verslag van patiëntencontacten in termen van 
zowel de zeven holistische als de zeven spirituele 
dimensies van Fitchett te kunnen doen. Daarmee 
wordt het werk van de geestelijk verzorger voor de 
andere zorgverleners transparant, inzichtelijk en 
eenduidig geregistreerd. 

De DGVP kiest ervoor het project in de eerste fase 
kleinschalig (d.w.z. per geestelijk verzorger op één 
verpleegafdeling tegelijk) uit te voeren op afdelin-
gen waar de meeste kans van slagen wordt ver-
wacht, en pas na evaluatie daarvan ziekenhuis-
breed. De ervaring leert dat het introduceren van 
de richtlijn, én het werken hiermee op één afde-
ling, veel tijd en energie vraagt van zowel geeste-
lijk verzorger als verpleegkundigen, en dat over een 
langere tijd. De beschrijving van het project vormt 
mede daardoor geen afgerond geheel. Het was een 
proces, dat uitmondde in het systematisch coachen 
en begeleiden van verpleegkundigen op het gebied 
van spiritualiteit, door de geestelijk verzorger op 
één van haar afdelingen. Het resultaat is dat de 
geestelijk verzorger op de desbetreffende afdeling 
geïntegreerder kan werken dan voorheen en meer 
gerichte verwijzingen ontvangt naar de patiënt in 
spirituele nood. Daarmee schept dit project voor-
waarden om de patiënt in spirituele nood op een 
goede manier zorg te bieden. 
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* Drs. Els Groeneveld MA werkt sinds september 2001 als pro-
testants geestelijk verzorger in het UMC St Radboud in Nijme-
gen. In haar functie behartigt ze het aandachtsveld pastoraat en 
geestelijke verzorging.

 
 

Noten
1 In het UMC St Radboud noemen we ons geestelijk 

verzorger en pastor. Vanwege de leesbaarheid spreek 
ik in dit artikel alleen van geestelijk verzorger.

2 Van Leeuwen, R.R. en Cusveller, B.S. (2003), ‘Naar een 
verpleegkundig competentieprofiel voor zorg en spiri-
tualiteit’. Verpleegkunde 18/3, 2-81 en Van Leeuwen, R.R. 
(2008) Towards nursing competencies in spiritual care.

3 Dit onderzoek verrichtte ik in het kader van de mas-
teropleiding Pastorale Studies III aan de St. Rad-
boud Universiteit in Nijmegen (‘Zin in Zorg’), die ik in 
augustus 2008 afgerond heb. Dit onderzoek staat op 
de website van DGVP: www.umcn.nl; over het umc, 
afdelingen, Geestelijke Verzorging en Pastoraat, Spi-
ritualiteit, Zin in Zorg. Spiritualiteit als verpleegkun-
dig aandachtsgebied. Action Research is een praktisch 
(handelings-) onderzoek om een probleem dat zich in 
de praktijk voordoet door middel van een interventie 
tot een oplossing te brengen, en daarmee de situatie 
te veranderen.

4 De richtlijn is geschreven door drs. Chel Coenen (ver-
pleegwetenschapper), drs. Els Groeneveld en drs. Ries 
van de Sande en herschreven door drs. Ans Bertens, 
de eerste druk is uitgekomen in september 2008. De 
richtlijn is inmiddels beschikbaar voor anderen via de 
website: www.umcn.nl, en vervolgens door te klikken 
naar achtereenvolgens over het umc, afdelingen, gees-
telijke verzorging en pastoraat, spiritualiteit, richtlijn; 
in het UMC wordt het uitgegeven in een boekje van 
A5 formaat in dezelfde lay-out als andere richtlijnen.

5 De richtlijn zelf wordt slechts kort gepresenteerd, aan-
gezien deze volledig in te zien is op de website van 
DGVP en daarmee beschikbaar gesteld wordt voor 
gebruik in andere zorginstellingen – zie noot iv.

6 De beroepsstandaard kiest voor het begrip zingeving. 
Wij hebben voor het begrip spiritualiteit gekozen om 
aan te sluiten bij de internationale literatuur. Het 
begrip spiritualiteit is ook steeds gangbaarder.

7 Fitchett, G. (1993), Assessing Spiritual Needs. A guide 
for caregivers. Augsburg: Fortrass, 16, het heilige kan 
hierbij seculier of religieus worden ingevuld als het 
hogere, de zin van het bestaan, of de metafoor van 
het Koninkrijk.

8 Ganzevoort, R.R. en Visser, J. (2007). Zorg voor het ver-
haal, Achtergrond, methode en inhoud van pastorale bege-
leiding. Zoetermeer: Meinema. Deze definitie van 
Ganzevoort noem ik, omdat wij ook uitgaan van het 
verhaal van wat de patiënt zelf vertelt, en erna pas 
gediagnosticeerd wordt.

Zij pleitten ervoor om intuïties steeds opnieuw 
aan te scherpen: ‘dit kan enkel gebeuren in de 
dagelijkse communicatie tussen twee perso-
nen van vlees en bloed – en geest… Het zo speci-
fieke domein van geestelijke zorgverlening wordt 
gevoerd in het brandpunt van persoonlijke ont-
moeting, ambtelijke bemiddeling en professionele 
begeleiding’28.

De vraag doet zich vervolgens voor in hoeverre de 
implementatie van de richtlijn ‘Spiritualiteit als 
verpleegkundig aandachtsgebied’ bijdraagt aan de 
kwaliteit van zorg. Bij de promotie van Van Leeu-
wen in februari 2008 kwam naar voren dat op dit 
terrein nog weinig onderzoek is gedaan. Als de 
geestelijk verzorgers een logboek zouden bijhouden 
van de scholing en op de afdeling zelf onderzoek 
verricht wordt aan de hand van gevalideerde meet-
instrumenten29, zou dit interessant onderzoeksma-
teriaal kunnen opleveren. 
Vanzelfsprekend is ook onderzoek bij patiënten 
van belang. In een eerste gesprek met een hoofd-
verpleegkundige over de mogelijkheid een pilot te 
starten op haar verpleegafdeling, maakte zij mij 
hierop attent. Als voorwaarde voor deelname stelt 
zij dat bij patiënten meetbaar moet zijn of de kwa-
liteit van zorg werkelijk verbetert tengevolge van 
de pilot. Zij pleitte ervoor, dat een dergelijke meting 
standaard een van de metingen in het kader van 
klanttevredenheidsonderzoek zou worden. Dit 
zou tevens de mogelijkheid bieden na te gaan of 
er opnieuw een coachingstraject door de geeste-
lijk verzorger op de afdeling wenselijk zou zijn. Dit 
vraagt nog verder onderzoek. 

Tenslotte
Voor het UMC St. Radboud betekent het project ‘Spi-
ritualiteit als verpleegkundig aandachtsgebied’ een 
bijdrage van DGVP aan de doelstelling van het UMC 
St. Radboud: ‘beter worden’ in het ziekenhuis30, met 
oog voor ‘Menslievende zorg’31. Dit gebeurt door ‘het 
beste van mensen naar boven te halen’32, gedreven 
door kennis, bewogen door mensen33.
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17 Aan het ontwerp van de verpleegkundige stan-
daard Spirituele Nood ligt de volgende literatuur ten 
grondslag:Voor wat betreft:de verpleegkundige diag-
nose: ‘Spiritual Distress, een voor de Nederlandse 
situatie uitgevoerd Delphi-onderzoek naar een ver-
pleegkundige diagnose (Van Leeuwen, 1998), North 
American Diagnosis Association (NANDA),, Gordon, 
en Carpenito. Voor wat betreft de verpleegkundige 
interventies: Aandacht voor zingeving en/of religie, ook 
een voor de Nederlandse situatie uitgevoerd Delphi-
onderzoek (Driebergen, 2001) op basis van de NIC: 
Nursing Intervention Classification – gestandaardi-
seerde verpleegkundige interventies, Gordon en Car-
penito. En voor wat betreft de zorgresultaten: ‘Spiritu-
eel welbevinden, Hoop en Waardig sterven’ (Johnson, 
Maas, 1999). Ze zijn het resultaat van een grootschalig 
onderzoek in de Verenigde Staten: de Nursing Outco-
mes Classification (NOC)– ontwikkeld door University 
of Iowa).

18 Zie noot 17.
19 Het standaard verpleegplan en richtlijn zijn in ont-

wikkeling. 
20 Zie noot 17.
21 Gordon, Marjory (1997-1998), Handleiding verpleegkun-

dige diagnostiek. Amsterdam: Elsevier 2001 (tweede 
gewijzigde druk 6e oplage) . Uit het Amerikaans ver-
taald door Marijke de Hullu en Ingrid Pinxteren.

22 Zie noot 17.
23 Driebergen, Riana (2001), Aandacht voor zingeving en/of 

religie. Verpleegkundige zorg op het gebied van spirituali-
teit, Delphi-onderzoek naar een verpleegkundige interventie, 
doctoraalscriptie in eigen beheer.

24 Zie noot 17.
25 Zie noot 2.
26 Dit ligt in het perspectief van de derde doelstelling 

van het project.
27 Zoals eerder genoemd maken we daarbij gebruik van 

onderzoek van Van Leeuwen op dit gebied: competen-
ties op het gebied van zelfhantering in relatie tot de 
zorgvrager (1), spirituele dimensie van het verplegen 
(2), kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering (3).

28 Hanrath, Ton Serré, J. (2007) Indicatie of intuïtie voor 
geestelijke zorgverlening in Tijdschrift Geestelijke Verzor-
ging, jrg. 10, nr. 43, 9

29 Van Leeuwen, R.R. (2008). Towards nursing competencies 
in spiritual care. Groningen-Ede: SHARE, Uitgegeven in 
eigen beheer (te downloaden via internet). Dr. Wim 
Smeets schreef hierover een boekbespreking in Tijd-
schrift Geestelijke Verzorging, 2008, nr. 50, 69/70. 

30 Slogan in het UMC St. Radboudziekenhuis.
31 De Commissie Identiteit heeft hierover een beleids-

stuk geschreven.
32 Smeets, Wim (2007) Het beste in mensen naar boven. De 

bijdrage van geestelijke verzorging en pastoraat aan acade-
mische menslievendheid (2007) is de titel van een afstu-
deerwerkstuk van de opleiding Radboud Leergang 
Integraal Management (RLIM), in eigen beheer. 

33 Slogan in het beleid van het UMC St Radboudziekenhuis.

9 Bouwer, J. (2006) Levensbeschouwelijke diagnostiek als 
instrument voor wetenschappelijk onderzoek, in Doolaard, 
Jaap (red.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging, 
Kampen: Kok, 774.

10 Termen die afkomstig zijn uit het boek van Ganze-
voort en Visser, zie noot 8.

11 Zie tweede doelstelling van het project.
12 Over het 7x7 model van Fitchett is gepubliceerd door 

Bouwer: in Bouwer, J. (1998), Pastorale Diagnostiek, 
Modellen en mogelijkheden. Zoetermeer: Boekencentrum 
en door Vossenaar, J.H. J.M.: Pastorale diagnostiek in een 
algemeen ziekenhuis in Bouwer, J. (red.) (2000) Met meer 
dan hart en ziel, Levensbeschouwelijke diagnostiek, gees-
telijke zorgverlening en context, Gorinchem: Ekklesia, en 
door Bouwer, J. (2006) Levensbeschouwelijke diagnostiek 
als instrument voor wetenschappelijk onderzoek in Dool-
aard, Jaap (red.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzor-
ging, Kampen: Kok, 773-797; in de richtlijn wordt uit-
gelegd wat dit model behelst en hoe het te gebruiken 
is (zie noot 3).

13 Fitchett geeft in dit model niet zoveel aandacht aan 
de moreelethische vragen; omdat aandacht voor 
ethiek tot de taak van de geestelijk verzorger in instel-
lingen behoort, hebben en we dit terrein, waar nodig, 
bij de tweede spirituele dimensie ondergebracht. 

14 Zie noot 3.
15 De verschillende kenmerken van Action Research, 

zoals emancipatoir, contextueel, gemeenschap, deel-
nemersperspectief, en collaboratief bleken gezien de 
resultaten in een context van het beroep van de gees-
telijk verzorger op een verpleegafdeling bruikbaar. 
Door uit te gaan van een gezamenlijke vraagstelling 
en doelstelling op de verpleegafdeling kan er werke-
lijk een verandering plaatsvinden (meer dan dat het 
als ‘hobby’ van de individuele geestelijk verzorger 
gezien wordt of enkel gezien wordt als middel waar-
door de geestelijk verzorger ‘klanten’ krijgt). Doordat 
de methode aandringt op evaluatie van de interven-
tie die toegepast wordt (Act) in zowel een product- 
als procesevaluatie, worden er nieuwe perspectieven 
zichtbaar en gaat het proces door. De verandering die 
gewenst wordt, vindt plaats op grond van reflectie op 
de praktijk: in samenspraak met betrokkenen wordt 
gezocht naar een oplossing van het probleem (experi-
menteel perspectief). Het resultaat is dan van blijven-
der waarde, omdat gezocht wordt naar de taal en de 
methoden die betrokkenen in de praktijk hanteren. 
Het komt van binnenuit van een afdeling.

16 De projectgroep bestond destijds uit Chel Coenen 
(verpleegwetenschapper), en de geestelijk verzorgers 
Els Groeneveld, Jack de Groot, Ries van de Sande, en 
een verpleegkundige die bij de DGVP in het kader van 
reïntegratie werkte: Mirjam Wolthuis. Ten tijde van de 
ontwikkeling van de richtlijn bestond de projectgroep 
uit Chel Coenen, Els Groeneveld en Ries van de Sande. 
Toen de richtlijn definitief herschreven werd is de 
projectgroep aangevuld met geestelijk verzorger Ans 
Bertens die deze taak op zich nam. 


