
Geestelijke Begeleiding: vrijplaats of integratie? 
 

Symposium over de positie van geestelijke begeleiding  
in de gezondheidszorg. 

 

Vrijdag 11 oktober 2019, Reade, Amsterdam 
 

Het besef dat geestelijke begeleiding een belangrijke rol speelt in de 
gezondheidszorg is groeiende. De erkenning van het belang roept 
vragen op over de positionering van geestelijke begeleiding in de 
gezondheidszorg. Is het klassieke idee van een vrijplaats de beste 
optie? Of is het beter om geestelijke begeleiding te integreren in de 
reguliere zorg? Of zijn er tussenvormen denkbaar, en welke dan? 
 

Deze vragen komen aan de orde op het symposium 'Geestelijke 
Begeleiding: vrijplaats of integratie?'. Het symposium wordt 
georganiseerd naar aanleiding van de beoogde promotie van Elsbeth 
Littooij op het proefschrift Global meaning in people with spinal cord 
injury or stroke: content, changes and perceived influence on 
rehabilitation. Zij zal op 11 oktober 2019 om 9.45 's ochtends bij de 
Vrije Universiteit haar proefschrift verdedigen. Aansluitend vindt in 
de middag bij Reade dit symposium plaats. 
  
In het symposium schetst eerst drs. Elsbeth Littooij de rol van 
geestelijke begeleiding in de revalidatie, aan de hand van casuïstiek. 
Prof. dr. Marten Walton gaat in op de vrijplaatsgedachte. Drs. Anne 
Marie ter Steeg houdt een pleidooi voor het integreren van 
geestelijke begeleiding in de reguliere zorg. Tenslotte wordt het 
publiek nadrukkelijk gevraagd mee te denken en bij te dragen aan de 
meningsvorming over de positionering van geestelijke begeleiding in 
de gezondheidszorg. 
 

Doelgroep: Geestelijk begeleiders*, revalidatieartsen, paramedici* 
verpleegkundigen en andere belangstellenden. 
 

 

  Hoe God de Aarde schiep ©Herman Smith 

Algemene informatie 
 

Sprekers en voorzitter: 
Prof. dr. Joost Dekker, Hoogleraar paramedische zorg, 
Afdeling Revalidatiegeneeskunde, Amsterdam UMC, 
Amsterdam 
Drs. Elsbeth Littooij, geestelijk begeleider/onderzoeker 
Reade, Amsterdam 
Prof. dr. Martin Walton, Bijzonder hoogleraar geestelijke 
verzorging, Protestantse Theologische Universiteit, 
locatie Groningen  
Drs. Anne Marie ter Steeg, Revalidatiearts/MHA  
Voorzitter divisie Revalidatie, Reade, Amsterdam 
Locatie: Het symposium vindt plaats in het auditorium 
van Reade, loc. Dr. Jan van Breemenstraat. Toegang is 
gratis. 
Betaald parkeren in de omgeving van het gebouw. 
Adres:  Dr. Jan Breemenstraat 2, 1056 AB  Amsterdam 
Inlichtingen: 
E: readeacademy@reade.nl  | T: (020) 242 1315  
 
* Voor geestelijk begeleiders en ergotherapeuten wordt 
accreditatie aangevraagd. 

 

Programma 
Voorzitter: Prof. dr. Joost Dekker 
 
12.30– 13.30  Inloop en lunch 
13.30 – 13.35  Welkom 
13.35 – 13.40   Opening 
13.40 – 14.10  Samen wegen zoeken…   
  Drs. Elsbeth Littooij 
14.10 – 14.40   De revalidatie van de vrijplaats 
   Prof. dr. Martin Walton 
14.40 – 15.10   Pauze 
15.10 – 15.40   Integratie van geestelijke begeleiding in 

de revalidatie: zinvolle doelen  
   Drs. Anne Marie ter Steeg 
15.40 – 16.10  Gesprek met het publiek 
16.10 – 16.15  Afsluiting 
16.15 – 17:15 Borrel en 


