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de zorg verschuiven en dat maakt discussies over 
de scenario’s van geestelijke verzorging binnen 
de beroepsgroep niet alleen complex maar soms 
ook irrelevant en wellicht zelfs schadelijk. Indien 
het zo is dat in Nederland de zorg op dit moment 
opnieuw wordt uitgevonden – naar mijn mening 
is dat zo – dan is de vraag naar de toekomst van 
de geestelijke verzorging niet zo zeer een interne 
maar vooral een externe vraag. In dit essay zal ik 
dit probleem trachten te verhelderen en daarbij 
stellen dat integratie van de geestelijke verzorging 
in de zorg de beste keuze is. Het is een stelling die 
ik verdedig zonder daarmee te beweren dat ande-
re gezichtspunten niet ook verdedigbaar en mis-
schien zelfs beter realiseerbaar zijn. Mijn doel is 
echter om goede argumenten te geven voor deze 
keuze, en deze te verhelderen tegen de achter-
grond van de integratieproblematiek in de gees-
telijke verzorging. 

Zorg
De zorg beantwoordt aan een kernbehoefte van 
mensen aan gezondheid, of breder omschreven 

DE VRAAG NAAR DE TOEKOMST van de geestelij-
ke verzorging is een vraag die als elk scena-
rio-probleem op verschillende manieren be-

antwoord kan worden. Enerzijds inductief, door 
de ontwikkelingen die we nu al waarnemen te 
extrapoleren naar de toekomst: dan spreken we 
van exploratieve of verkennende scenario’s. An-
derzijds deductief, door in de toekomst een ide-
aalbeeld te schetsen en daar naar toe te werken: 
dan spreken we van doelstellende scenario’s.  De-
ze laatste manier om een toekomst in beeld te 
brengen mag een voorkeur zijn van de profe-
ten en critici onder ons; ze veronderstelt wel in-
vloed en feitelijke macht om het verhoopte sce-
nario überhaupt naderbij te kunnen brengen. 
Als er echter iets is dat de geestelijke verzorging 
in de jaren tien kenmerkt, is het wel het ontbre-
ken van invloed en macht. Dat ontslaat geestelijk 
verzorgers en hun opleiders niet van hun doelen, 
idealen en dromen, maar vergt ook een valide in-
schatting van de huidige condities waarin de gees-
telijke verzorging gestalte krijgt in de verschillen-
de settingen van de zorg. Juist deze condities van 
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perspectief-gebonden en vergen inzicht in de wij-
ze waarop ze onderling samenhangen.1

Vanuit het perspectief van achtergrondgenoot-
schappen is er de afgelopen jaren bijzonder veel in 
de zorg veranderd. Achtergrondgenootschappen 
staan voor de structurele taak om  de eigen iden-
titeit te borgen voor toekomstige generaties. Dat is 
binnen de zorg een waagstuk omdat de kerkelijke 
verantwoordelijkheid voor die zorg met de ontzui-
ling uit zorgsettingen lijkt te verdwijnen. Nu een 
nieuwe generatie afnemers van zorg feitelijk wei-

en op een wijze die ziekte en gebrek niet uitsluit: 
kwaliteit van leven. Ontwikkelingen in de zorg 
zijn dan ook allereerst ‘zorgelijk’ omdat ze vra-
gen oproepen over kernbelangen van het bestaan. 
Dat betekent nogal eens dat defensief gereageerd 
wordt op zaken als bezuiniging en herstructure-
ring in de zorg, met als onderliggend argument 
dat centrale patiëntbelangen aangetast worden. 
Die reactie is beslist niet altijd ten onrechte maar 
ze kan ook het zicht ontnemen op het samenspel 
van condities die simpelweg een nieuw zorgbe-
wustzijn inluiden. Dergelijke ontwikkelingen zijn 
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ner de eigen expertise binnen de context van de 
leefwereld van de patiënt moet bijstellen en ont-
wikkelen.

Vanuit het zorgorganisatieperspectief wordt op 
bovenstaande ontwikkelingen zo goed mogelijk 
gereageerd.  De veranderende patiëntpopulaties 
en dito zorgverlening worden op elkaar afge-
stemd in veranderende kaders voor budgets, nieu-
we wijzen van financiering en subsidiëring, krap-
te op de arbeidsmarkt, en nieuwe vormen van 
zorgaanbod. Zo wordt bijvoorbeeld de langdurige 
zorg georiënteerd op de leefwereld van de patiënt 
in zorgplannen thuis op maat, of in meer klein-
schalige zorgleefvormen. In breder verband wordt 
steeds meer digitale zorgtechniek ingezet om zelf-
standige omgang met ziekte en gebrek voor de pa-
tiënt mogelijk te maken en zorgverleners daarop 
in te laten spelen. Voor een zorgorganisatie bete-
kent dat niet alleen maar bezuinigen of herverde-
len, maar vooral ook functies aanpassen, innove-
ren en ondersteunen met het oog op nieuwe 
competenties die in de nabije toekomst noodzake-
lijk zijn. 

Van uit het overheidsperspectief worden de zo-
juist beschreven veranderingen zo goed mogelijk 
ondersteund. De wetgeving op het terrein van ver-
zekeringen kent grote veranderingen, waarbij ver-
antwoordelijkheden en toezicht aangepast wor-
den aan de noodzaak om de explosieve groei van 
zorgkostenuitgaven af te remmen, en daarbij toch 
ook aan de zorgautonomie van de patiënt tege-
moet te komen door schaalverkleining en speci-
alisering van de geboden zorg. Aan dergelijk be-
leid kunnen uiteenlopende politieke keuzes ten 
grondslag liggen,  zowel van liberale aard (meer 
individuele keuze en markt), van christendemo-
cratische voorkeur (middenveld en sociaal initia-
tief inschakelen), als ook van socialistische aard 
(borging van collectieve zorgverantwoordelijkheid 
en solidariteit). Feitelijk berust ons zorgbeleid zo 
op een maatschappelijke consensus over de wijze 
waarop we de zorg inrichten. 

Geestelijke verzorging is 
niet geïntegreerd in het 
geheel van de zorg

nig kerkelijke betrokkenheid meer laat zien, slui-
ten volkskerkelijke modellen van geestelijke ver-
zorging niet eenvoudig aan. Tegelijkertijd is een 
vrij evidente aandacht voor zingeving, spirituali-
teit en levensbeschouwing aanwijsbaar die nieu-
we vormen van identiteitsbehartiging vraagt in de 
zorg. De politieke tendens om zorgverantwoorde-
lijkheid weer te definiëren als een verantwoorde-
lijkheid van middenveld en privaat domein, biedt 
voor die identiteitsbehartiging door achtergrond-
genootschappen wel degelijk mogelijkheden. 

Vanuit het patiëntperspectief bezien valt op dat 
de zorgvraag toeneemt, verandert en differenti-
eert. Daarbij speelt allereerst de vergrijzing een 
rol; een wat grijze term voor het aangename feit 
dat de levensverwachting toeneemt maar die ook 
verwijst naar de groei van de zorgvraag, de daar-
aan gepaard gaande kostenexplosie, en de stape-
ling en toenemende complexiteit van ziekten en 
handicaps. De zorgbeleving bij de patiënt veran-
dert evenzeer, onder meer vanwege de verande-
rende samenstelling van de aankomende patiën-
tenpopulatie: mensen geboren in het culturele 
gewricht van de jaren zestig en zeventig stellen 
zich autonomer, individueler en kritischer op ten 
aanzien van de geboden zorg. Maar ook de migra-
tie en culturele pluriformiteit dragen bij tot meer 
variatie in de wijze waarop mensen klachten for-
muleren, ziekte beleven en zorg afnemen. 

Vanuit het zorgverlenersperspectief verandert 
er ook veel. Door het grotere beroep op de zorg 
neemt de werkdruk toe. De verantwoording van 
het werk via kwaliteitscontrole of datatoegang 
(EPD) doet een beroep op nieuwe vaardigheden en 
andere houdingen. Dat laatste geldt overigens a 
fortiori voor de bejegening van een geëmancipeer-
de en assertieve patiëntpopulatie die beter geïn-
formeerd wil worden over keuzes, behandelingen 
en resultaten in de zorg. Een klemtoon op gedeel-
de deskundigheid en verantwoordelijkheid in de 
zorg is daarbij van belang. Door de informalise-
ring van de zorg wordt steeds meer samengewerkt 
met mantelzorgers en vrijwilligers en de zorgver-
lener moet de eigen bijdrage in het geheel van de 
(keten-)zorg voortdurend aanpassen en profileren. 
De overgang van aanbod- naar vraagsturing vergt 
zo steeds meer aandacht voor de sociale en inter-
disciplinaire netwerken waarbinnen de zorgverle-
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Het eerste argument dat pleit voor de veronder-
stelling dat geestelijk verzorgers in het geheel 
van de zorg eerder gedesintegreerd zijn, is histo-
risch en politiek van aard. De inrichting van de 
geestelijke verzorging in het publieke bestel heeft 
haar oorsprong in een netelige politieke afstem-
mingskwestie van beginselen, waarbij de over-
heid beschikbaarheid van zorg voor godsdienst 
en levensovertuiging moet borgen zonder het be-
ginsel van scheiding van kerk en staat aan te tas-
ten. Het 24-uurscriterium van ontbering van zorg 
voor patiënten uit gemeente of parochie is hier-
van een even pragmatisch als onevenwichtig re-
sultaat. Pragmatisch is het omdat de overheid 
geestelijke zorg impliciet definieert in kerkelij-
ke termen en zich daarmee (terecht en handig) 
niet mengt in kerkelijke verantwoordelijkheden. 
Onevenwichtig is het omdat financiering uit pu-
blieke middelen steeds de politieke vraag oproept 
naar de legitimiteit van overheidsbekostiging van 
kerkelijke taken in gezondheidsaangelegenheden 
van de individuele burger. Desintegratie ligt hier 
op de loer omdat geestelijke verzorging in begin-
sel geen verband houdt met vragen of behoeften 
van geneeskundige of klinische aard, en het niet 
onaannemelijk is dat politiek draagvlak voor een 
bekostigde kerkelijke betrokkenheid daardoor ver-
dwijnt. 

Het tweede argument voor een feitelijk ontbre-
kende integratie van geestelijke verzorging in de 
zorg is met het voorafgaande verbonden maar 
dient ervan onderscheiden te worden. Het heeft 
betrekking op de ambtelijke voorwaarden die de 
belangrijkste beroepsvereniging stelt. Die voor-
waarden liggen op het eerste gezicht voor de 
hand. Kerkelijke aanwezigheid in de zorg is histo-
risch, cultureel en juridisch niet alleen legitiem, 
het is vooral ook geïndiceerd indien patiënten vra-
gen om denominatie-specifieke diensten. Nu het 
echter niet meer vanzelf spreekt dat zij dit doen, 
zoals blijkt in de feitelijke praktijk van territori-
ale, oecumenische en interreligieuze dienstverle-
ning, is de vraag aan de orde of en hoe toezicht 
van kerken feitelijk bijdraagt aan de kwaliteit van 
de geestelijke verzorging. Dit is geen onwelwillen-
de maar helaas wel retorische vraag. Een klem-
toon op denominatie-specifieke invulling van de 
geestelijke verzorging loopt het risico de argu-
menten te miskennen die enkele decennia gele-

Nu wordt over de disfuncties van dergelijke ont-
wikkelingen natuurlijk ook geklaagd. De defici-
enties van de zorg – die er onvermijdelijk zijn – 
worden dan uitvergroot in forse kritiek of door 
ambitieuze alternatieven die haaks staan op de 
feitelijke trends. Soms leidt dit tot daadwerkelijke 
innovaties maar vaak blijft onduidelijk of en hoe 
een en ander bijdraagt tot meer generieke voor-
waarden of doelen van zorg. De impliciete sug-
gestie is dat het met de gezondheidszorg, en in 
het bijzonder met de bejegening van patiënten, 
droevig gesteld is. De bewijslast voor die stelling 
blijft vaak achterwege. Feit is dat de Nederlandse 

gezondheidszorg op hoog niveau staat. Zo vindt 
meer dan 90% van de Nederlanders dat men de 
hulp ook krijgt die men nodig heeft en dezelfde 
aantallen ervaren de bejegening in de zorg boven-
dien als prettig.2  In internationale rankings, zoals 
in de ‘Euro-Canada Health Consumer Index’, die over 
34 landen jaarlijks de zorgkwaliteit vanuit afne-
mersperspectief meet, staat Nederland internati-
onaal al jaren lang eenzaam met stip op de eerste 
plaats als het gaat om ‘consumer friendliness’; een 
kwaliteitsnorm die met 32 indicatoren wordt ge-
meten.3 Zorgkwaliteit vergt natuurlijk voortdu-
rende aandacht, maar een moratorium op gratis 
klaagzangen over de zorg zou ons niet misstaan.
 
Desintegratie
Geestelijk verzorgers passen in het beeld van een 
uitstekende zorgkwaliteit. Uit het schaarse onder-
zoek dat beschikbaar is blijkt dat patiënten ook 
over de geestelijke verzorging doorgaans zeer te-
vreden zijn. Ook op grond van mijn eigen contac-
ten met tal van geestelijk verzorgers en als een 
eindverantwoordelijke voor hun opleiding beves-
tig ik dat graag. Dat positieve gegeven betekent 
echter nog niet dat de geestelijke verzorging als 
beroep daarmee ook geïntegreerd is in het geheel 
van de zorg. Eerder wijzen argumenten juist op 
het tegendeel. Ik noem drie principiële uitgangs-
punten van geestelijke verzorging die daarvoor in-
dicaties bieden, zij het dat deze verschillend van 
aard zijn en doorgaans voorwerp van ideologische 
strijd. 

Genomineerd voor 
marginalisering
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onderscheidingen naar ambt en scholingsniveau. 
Een nauwelijks te vermijden praktijk; echter wel 
een met grote segmenteringsrisico’s.

De vraag naar de toekomst is er een van visie. Vi-
sie kan in beleidstermen omschreven worden als 
het toekomstbeeld van een organisatie, d.w.z. de 
geprojecteerde en realistische verwachtingen van 
haar aanstaande omgeving met daarin omschre-
ven haar gewenste positie, ondersteund door 
een formule om die te kunnen bereiken. Gezien 
de zojuist geschetste problemen is daarbij voor-
al de vraag aan de orde: wiens visie? Gaat het om 
een van de zes denominaties die in de sectoren 
van de beroepsgroep onderscheiden worden; om 
de visie van de achtergrondgenootschappen; om 
de doelen van de opleidingen; de verwachtingen 
van werkgevers; de eisen van overheid of de verze-
keraars? De verschillende partijen blijken er nog-
al eens verschillende visies op na te houden, niet 
zo zeer vanuit ideologische verschillen maar om-
dat men met uiteenlopende condities en beleids-
problemen te maken heeft. Daarmee ligt het ini-
tiatief bij de beroepsgroep: slaagt zij erin om op 
grond van een valide analyse van de ontwikkelin-
gen in de zorg haar toekomstige plek in die zorg 
betrouwbaar vast te stellen? Dit is een open vraag 
en kan uiteraard slechts door de beroepsgroep 
zelf adequaat beantwoord worden.   

Al formuleer ik hier dus zelf geen eenduidige vi-
sie, ik stel er wel een voorwaarde voor, namelijk 
dat de beroepsgroep een missie formuleert. Mis-
sie kan in beleidstermen omschreven worden als 
de identiteit van een organisatie, d.w.z. haar werk-
terrein en bestaansrecht, de betekenis die ze voor 
alle betrokkenen heeft, de kernwaarden, normen 
en overtuigingen die haar dragen en verbinden, 
de intenties en ambities die haar motiveren. In-
dien de geestelijke verzorging een missie heeft in 
de zorg dient ze die ook geïntegreerd in de zorg 
vorm te geven. Ofschoon ik me uiteraard ook hier 
niet veroorloof een dergelijke tekst te formule-
ren, schets ik ter afsluiting van mijn essay wel een 
drietal voorwaarden voor de aansluiting van die 
missie op een te formuleren visie. Het zijn stellin-
gen die mijns inziens noodzakelijk zijn om een vi-
sie naderbij te brengen. Daarmee zijn het natuur-
lijk ook stellingen waarop geschoten kan worden.

den aan de ontzuiling ten grondslag lagen (inef-
ficiëntie, bekostiging, emancipatie, pluralisering). 
Ook dit doet de integratie van de geestelijke ver-
zorging in de zorg geen goed.

Het derde argument dat op een desintegratie van 
de geestelijke verzorging wijst, heeft betrekking 
op de ‘esprit de corps’ in de beroepsgroep zelf 
voor zover deze de vrijplaats huldigt en viert. De 
notie van vrijplaats duidt het initiatiefrecht van 
de geestelijk verzorger aan om patiënten onge-
vraagd begeleiding te bieden en daarvoor vertrou-
wenscondities te scheppen. In een afgeslankte 
vorm gelden dergelijke initiatiefrechten en ver-
trouwensplichten in de meeste beroepsgroepen 
en zijn ze op enigerlei wijze aan te treffen in de 
desbetreffende beroepstandaarden. Vaak blijkt 
de term ‘vrijplaats’ echter specifieker opgevat te 
worden als een toegeschreven asielrecht voor pa-
tiënten en een daarmee corresponderende ver-
trouwenstaak om elkaar in de zorg in egalitaire 
verhoudingen – van mens tot mens  – te ontmoe-
ten, hetgeen de geestelijk verzorger ontslaat van 
diagnostische of behandelende taken en van in-
terdisciplinair taakgericht zorgoverleg. Desinte-
grerend in deze benadering is dat op deze manier 
onduidelijk blijft wat er in het zorgcontact feite-
lijk gebeurt en hoe dit aansluit bij het zorgbeleid 
van instellingen, de opgestelde zorgplannen en 
het welzijn van patiënten. Riskant is dat de geeste-
lijk verzorger in de vrijplaats zo vooral ‘vogelvrij’ 
is: interdisciplinair en bestuurlijk onzichtbaar en 
ergo genomineerd voor marginalisering in de pro-
fessionele zorg.

Visie en missie
Na de desintegratie volgt integratie, zo althans 
suggereert de titel van dit essay. Maar inmiddels is 
duidelijk dat er alle reden is tot bescheidenheid. 
Daarbij moet ook bedacht worden dat geestelijke 
verzorging een minuscule beroepsgroep is. Tellen 
we alle geestelijk verzorgers in de zorg, bij defen-
sie en bij justitie bij elkaar op dan vormen ze nog 
geen 10% van het aantal GZ-psychologen binnen 
het geheel van de geestelijke gezondheidszorg. 
Die constatering is vooral verontrustend gezien 
het feit dat er verschillende beroepsverenigingen 
voor geestelijk verzorgers bestaan met daarbinnen 
– in het geval van de VGVZ – diverse denomina-
ties en professionele werkvelden, met vervolgens 
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De derde en laatste stelling luidt dat geestelijke 
verzorging een verantwoordbaar niveau van kwa-
liteit dient te hebben. Dat is een open deur, die 
men echter vaak gesloten vindt. Natuurlijk is het 
zo dat bij vraagsturing de patiënt over de kwali-
teit beslist; maar evenzeer is het zo dat het daar-
bij om verzekerde patiënten gaat en dat bij dienst-
verlening betaling aan prestatie gekoppeld is. 
Dergelijke prestaties moeten behalve als waarde-
vol ook als meetbaar en effectief gelden. Boven-
dien moeten ze voor academische beroepen als 
kennisintensief en interdisciplinair aanvaard gel-
den. Hoe men ook kan treuren om de hardheid 
van dergelijke voorwaarden, op termijn zullen ze 
sterker gaan gelden, bijvoorbeeld indien de gees-
telijke verzorging aansluit op extramurale dienst-
verlening met andere criteria dan die waarvoor 
het 24-uurscriterium geldt. Het gaat niet lukken 
zonder representatief effectonderzoek, samen-
hangende post-initiële curricula, en registratie in 
het BIG-register, om maar enkele voorwaarden te 
noemen. Daarmee beweegt de geestelijke verzor-
ging zich tussen ideaal en werkelijkheid. Geluk-
kig was dat nooit anders en geldt dat voor iedere 
andere beroepsgroep op vergelijkbare wijze. 
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2010), pp. 10-11.

3 M.P.P. Eisen en Arne Björnberg, Euro-Canada Health 
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De eerste stelling luidt dat een missie één profes-
sionele drager moet hebben. Dat is een beroeps-
groep die niet verkokerd is maar die één groep 
vertegenwoordigt met één focus waarin een voor 
iedere buitenstaander verantwoordbare – dat is 
dus ook in zorgeffecten eenduidig toetsbare – ei-
gen bijdrage geleverd wordt binnen het systeem 
van uitwaaierende zorgdisciplines. Dat vergt fusie 
van de huidige beroepsverenigingen, opheffing 
van overbodige interne opdeling, en enkelvoudi-
ge presentatie van de beroepsgroep in de verschil-
lende sectoren van de publieke zorgvoorziening. 
Niets is slechter voor de integratie van een kleine 
beroepsgroep dan het hanteren van divergeren-
de missies, het formuleren van hoge ambities of 
ontwikkelen van uiteenlopende vormen van aan-
sturing en toezicht. Natuurlijk beweer ik daar-
mee niet dat het eenvoudige alternatief ervoor zo 
kansrijk is. 

De tweede stelling luidt dat de aansluiting van de 
missie – welke dan ook – op een visie – welke dan 
ook – keuzes, focus en prioritering vergt van kern-
competenties van geestelijk verzorgers die aanslui-
ten op de geschetste ontwikkelingen in de zorg. 
Ook dat uitgangspunt is even voor de hand liggend 
als moeilijk bereikbaar. Daarbij zouden twee nei-
gingen vermeden moeten worden. Allereerst de 
neiging om dergelijke kerncompetenties in gene-
rieke, procesonafhankelijke en personalistische 
houdingen te omschrijven, zoals in termen van 
aandacht, liefde of presentie. Dat is een eeuwenou-
de charitatieve en in zichzelf zeer waardevolle ori-
entatie, maar het is een deugd of kwaliteit die voor 
iedere professional als norm geldt en waarvoor nu 
eenmaal (en terecht) niet wordt betaald. Ten twee-
de de neiging om competenties in uitvoerige lijs-
ten op te sommen die weliswaar wenselijk zijn 
maar die met geen mogelijkheid te realiseren zijn 
in de context van teruglopende curriculaire moge-
lijkheden van opleidingen en feitelijk ontbrekende 
postacademische opleidingen. Kerncompetenties 
zijn beperkt, kernachtig en concurrerend. Vanuit 
het aanbod gedacht gaat het bijvoorbeeld om sleu-
telvaardigheden als geestelijke begeleiding, rituele 
verzorging en ethische advisering. Vanuit de vraag 
geredeneerd gaat het om flexibel in de leefwereld 
van patiënten inzetbare vaardigheden waardoor 
het netwerk aangesproken en ingeschakeld wordt. 
Niet eenvoudig; wel noodzakelijk.
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