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H E T  B E S T E  Z I E K E N H U I S 
VA N  N E D E R L A N D

Door: Drs. Rianne Veenstra*

Het is een naam die je in de gezondheidszorg regelmatig tegenkomt:  
Planetree. Meestal verwaait zo’n term zodra je die hoort, en sta je er niet 
verder bij stil. Rianne Veenstra is geestelijk verzorger in een ziekenhuis 
dat Planetree serieus nam en de principes van dit Amerikaanse zorgcon-
cept in eigen huis toepaste. Zij vertelt uit eigen ervaring wat het inhoudt, 
en wat het voor de geestelijke verzorging betekent. 

Planetree 
Voor de hoofdingang staan de gastheren van het 
Flevoziekenhuis al op je te wachten. Als je slecht 
ter been bent, helpen ze je met uitstappen. Als het 
regent, zorgen ze ervoor dat je met een paraplu 
droog blijft. Ze begeleiden je naar de draaideur en 
als het nodig is naar binnen. In de hal van het zie-
kenhuis komt licht en warmte je tegemoet. En met 
een beetje geluk is er ook live pianospel te horen. 
Eenmaal binnen zijn er de gastvrouwen die je de 
weg kunnen wijzen of die je naar de afdeling bege-
leiden waar je opgenomen moet worden. Ben je te 
vroeg voor je afspraak, dan kun je altijd eerst nog 
even zitten in de heerlijke lounge banken die in 
grote getale in de hal staan opgesteld. Heb je dorst, 
dan kun je op verschillende plaatsen gratis koffie 
en thee krijgen.

Het klinkt goed. En dat is het ook. Het is maar een 
klein voorbeeld van wat het Planetree zorgconcept 
met een ziekenhuis doet. Nog geen twee jaar gele-
den bevond het Flevoziekenhuis van Almere zich 
in de onderste regionen van de AD top 100 van zie-
kenhuizen. Nu, in oktober 2010, mag het zieken-
huis zich een jaar lang het beste ziekenhuis van 

Nederland noemen. Deze opzienbarende ontwikke-
ling is voor een groot deel te danken aan de intro-
ductie van Planetree.

Het concept Planetree (= plataanboom, de boom 
waaronder Hippocrates zat) stamt uit Amerika. 
De aanzet voor deze zorgvisie is gegeven door een 
mevrouw met de naam Angelica Thieriot. Zij was 
jaren geleden zelf patiënt in een ziekenhuis en zij 
voelde zich daar absoluut niet thuis. Waar zij zelf 
haar huis met zorg had ingericht, vond ze in het 
ziekenhuis een witte kamer zonder kunst of kleur. 
Waar ze thuis deel was van haar familie en vrien-
denkring, kwam ze tijdens haar opname alleen 
maar maatregelen tegen om familie en vrienden 
buiten de deur te houden. En waar ze thuis zich-
zelf mocht zijn, met haar muziek, huisdieren en 
geloof, werd ze in het ziekenhuis vooral gezien als 
de patiënt, die alleen medische zorg nodig had. Zij 
vond dat het anders moest. Dankzij een aantal ini-
tiatieven, dat zij bundelde onder het keurmerk Pla-
netree, bleek ook dat het anders kon. Inmiddels 
horen de Planetree zorginstellingen in Amerika tot 
de hoogst gewaardeerde instellingen: zowel om te 
verblijven als om te werken.
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belang is in het leven. Bij uitstek het terrein van de 
geestelijk verzorger.

De praktijk wijst uit dat het concept inderdaad iets 
doet met de geestelijke verzorging. Werden we nog 
geen vier jaar geleden gezien als de hobby van een 
aantal religieus geïnteresseerden, na de introduc-
tie van Planetree zijn wij geworden tot degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de aanpak, opzet en uit-
voering van het thema zingeving in het ziekenhuis. 
Hadden we in het verleden geen enkel inzicht in 
onze begroting, nu vormen we het bedrijf Geeste-
lijke Verzorging en weten we precies wat aandacht 
voor zingeving het ziekenhuis kost. 

Dankzij de introductie van het zorgconcept is de 
formatie van geestelijke verzorging uitgebreid, 
zodat de geestelijk verzorger op meer afdelin-
gen structureel aanwezig kan zijn en er meerkleu-
rige zorg kan worden geboden. Ons team bestaat 
inmiddels uit een hindoe geestelijk verzorger, een 
islamitisch geestelijk verzorger, een rooms katho-
liek geestelijk verzorger en een protestantse gees-
telijk verzorger. En het komende half jaar hebben 
we een boeddhistisch georiënteerde stagiair in ons 
midden.

Keuzevri jheid
Van belang in het zorgconcept, juist ook op het 
gebied van zingeving, is dat de patiënt moet kun-
nen kiezen. Ons kleurrijke team is van die gedachte 
slechts een kleine afspiegeling. Het aanbod van de 
geestelijke verzorging is ook uitgebreid. Naast de al 
bestaande wekelijkse oecumenische vieringen is er 
bijvoorbeeld ook een wekelijks aanbod van medi-
teren (waar gevraagd aan bed) gekomen. En niet 
alleen Kerstmis en Pasen worden voor patiënten 
en medewerkers gevierd, maar ook het Suikerfeest, 
Divali en Chanoeka. Met de werkgroep Zingeving in 
de zorg, die uit verschillende medewerkers van het 
ziekenhuis is samengesteld, denken we na over 
een wisselend aanbod op het gebied van zingeving 
en levensbeschouwing.

Holist ische mensvis ie
De grondgedachte achter Planetree is een holis-
tische mensvisie: de mens heeft meer nodig dan 
alleen medische zorg om heel te kunnen worden. 
Die medische zorg is uiteraard het belangrijkste, 
het moet de best mogelijke medische zorg zijn, 
maar daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de 
andere aspecten van het leven. Zoals kunst en cul-
tuur, de gemeenschap waar een mens deel van uit-
maakt, een omgeving die een mens goed doet en 
aanvullende zorg en zingeving. Het moet allemaal 
gedragen worden door een financieel gezonde 
organisatie. In de kernwoorden van Planetree: het 
gaat om betere zorg, een helende omgeving en een 
gezonde organisatie. 

De medewerkers van het Flevoziekenhuis, die in 
2005 in Amerika kennismaken met Planetree, zien 
in deze visie een manier om een samenbindend en 
vernieuwend zorgconcept te realiseren. En ze hoe-
ven het niet op zijn Amerikaans te doen (met een 
open haard in de hal, een dominee die elke och-
tend de handen van de medewerkers zegent en 
vrijwilligers die je auto naar de parkeerplaats rij-
den), maar ze kunnen het wel op zijn Nederlands, 
en zelfs op zijn Almeers aanpakken. 
In Almere kan het, daarvan zijn ze overtuigd. Het 
blijkt. In oktober 2010 ontvangt het Flevoziekenhuis 
ook nog eens als eerste ziekenhuis in Europa het 
Planetree-keurmerk.

Aanvul lende zorg en zingeving
Wat de Planetree zorgvisie zo boeiend maakt voor 
de geestelijke verzorging, is de gedachte dat aan-
vullende zorg en zingeving net zozeer van belang 
is voor de patiënt als de medische zorg. In de publi-
caties van Planetree Nederland (te vinden onder 
www.Planetree.nl) staat dan ook te lezen dat medi-
sche geneeskunst en aanvullende zorg en zinge-
ving elkaar versterken. Ook wordt in deze publi-
catie concreet genoemd dat de situatie waarin de 
patiënt zich bevindt, vaak leidt tot vragen over 
zingeving en her- evaluatie van wat werkelijk van 
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Hulp gestart zijn: 24-uurs bereikbaarheid voor de 
opvang van de naasten van hen die een traumati-
sche gebeurtenis meemaken, zoals een reanimatie.

Allemaal geweldig?
Het klinkt goed. En dat is het ook. In het Planetree-
concept heeft de geestelijke verzorging een dui-
delijke taak en een herkenbaar gezicht gekregen. 
Daarnaast staat een respectvolle bejegening van 
de patiënt bovenaan en draagt elke medewerker 
evenzeer bij aan het geheel van goede zorg. Naar 
natuurlijk zijn er ook nadelen aan het concept ver-
bonden. Als zingevers hebben we wel eens moeite 
met het aanbod van de aanvullende zorg, dat bij-
voorbeeld in aromatherapie gestalte krijgt of in een 
dag waar je als medewerker je aura kunt laten rea-
den. En toch vormt ook dit aanbod van de zorg een 
bij veel mensen welkome aanvulling op de regu-
liere zorg.

Duidelijk is inmiddels ook, dat niet iedere mede-
werker al Planetree-minded is. Recentelijk is ons 
nog de toegang tot een MDO ontzegd om onei-
genlijke redenen. Op deze afdeling wordt zinge-
ving blijkbaar niet gezien als wezenlijk onderdeel 
van goede zorg, maar nog steeds als de hobby van 
enkele religieus georiënteerde enkelingen. Toch 
vinden mijn collega’s en ik het over het algemeen 
een feest om als geestelijk verzorger in een Plane-
tree-ziekenhuis te werken. Omdat bij Planetree die-
zelfde mens centraal staat, waar ook de geestelijk 
verzorger altijd mee bezig is. De mens, die er mag 
zijn zoals hij of zij is. Met alles dat belangrijk voor 
hem of haar is. Planetree is voor mij vooral één en 
al pleidooi voor de humanisering van de zorg.

* Drs. Rianne Veenstra is geestelijk verzorger in het Flevozieken-
huis in Almere

Overigens is die zingeving niet alleen religieus van 
aard. Een mooi voorbeeld daarvan is de patiënte 
die na een maandenlang verblijf in het ziekenhuis 
de moed wil opgeven. Ze verzucht dat ze na alle 
pijn en toestanden een moord zou doen voor een 
simpel glas sherry. Een goed verstaander (en dat 
zijn wij als geestelijk verzorgers toch) heeft dan 
maar een half woord nodig. Inderdaad, mijn collega 
heeft (uiteraard in overleg met artsen en verple-
ging) een fles sherry gekocht met twee glaasjes. Hij 
borrelt regelmatig met haar. En de patiënte leeft op 
van het borrelmoment.

Samenbinden
Maar Planetree heeft nog iets met de geestelijke 
verzorging gedaan. Vanuit de marge (wat zijn ten-
slotte vier mensen op een totaal van meer dan 
1800 medewerkers) hebben de geestelijk verzorgers 
weer een verbindende rol op zich kunnen nemen. 
En zijn ze tot geestelijk verzorgers van het zieken-
huis, patiënten én medewerkers geworden. Dat 
wordt op een mooie manier zichtbaar in het maan-
delijkse medewerkercafé, café het LEVEN, dat door 
de geestelijk verzorgers is opgezet. Op de tweede 
donderdag van de maand, van half vijf tot half 
zeven, zijn de medewerkers welkom in de foyer op 
de tweede verdieping. Er staat iets te drinken en te 
eten klaar, mensen kunnen op verhaal komen en 
ook nog eens verhaal krijgen: elke keer wordt er 
namelijk een medewerker kort geïnterviewd over 
zijn leven. De geestelijk verzorgers zijn gastheer 
en gastvrouw, de interviewers verschillende direc-
tieleden. Medewerkers krijgen op deze manier een 
naam en een gezicht, leren elkaar beter kennen in 
een ongedwongen sfeer. Het heeft ons overigens de 
bijnaam feestelijk verzorgers opgeleverd.

Maar ook zijn we ziekenhuisbreed gevraagd voor 
een proefproject dat we met de Spoed Eisende 


