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Toen ik het ondersteunend personeel van het ziekenhuis in Chicago onlangs vroeg wat zij van de 
geestelijk verzorgers vinden, was het antwoord: onmisbaar, zij zorgen voor ons! De schoonmakers, 
het keuken- en technisch personeel komt overwegend uit de armere zuidelijke wijken van Chi-

cago, waar veel doden vallen door drugsgeweld. Dit zijn regelmatig bekenden of zelfs familieleden van 
mijn collega’s. De dienst geestelijke verzorging organiseert daarom een paar keer per jaar een dankbaar 
ontvangen memorial service waarin geliefden herdacht kunnen worden en ervaringen gedeeld.

Ondertussen oefenen stijgende zorgkosten, secularisering, onbekendheid van de professie en minimale 
legitimering door onderzoek druk uit op geestelijke verzorging. Ook in de Verenigde Staten is margina-
lisering van het beroep aan de orde van de dag. Als antwoord op deze druk wordt er een professionali-
seringsslag gemaakt. Er wordt een sterke impuls gegeven aan onderzoek, aan kwaliteitsbevordering en 
aan strategie en lobby.

Aan geestelijk verzorgers wordt een onderzoeksmaster aangeboden via het onderzoeksinstituut Trans-
forming Chaplaincy. Zeventien geestelijk verzorgers studeren bijna af en zullen zich in de toekomst op 
onderzoek gaan richten. Ook steunt Transforming Chaplaincy 70 opleidingen geestelijke verzorging om 
onderzoek in hun curriculum op te nemen. Zo wordt er onderzoekscapaciteit opgebouwd.

Aan kwaliteitsbevordering wordt een impuls gegeven door afspraken te maken over minimumeisen aan 
de opleiding van geestelijk verzorgers, zodat werkgevers kunnen vertrouwen op een bepaalde set van 
competenties. Daarnaast worden door Transforming Chaplaincy de opleidingen geestelijke verzorging 
nauwkeurig in kaart gebracht om de inhoud met elkaar te kunnen vergelijken, maar ook om te kijken 
wie er wordt opgeleid en of dit aansluit bij het seculiere/religieuze landschap van de Verenigde Staten.

Aan strategie en lobby wordt een impuls gegeven door cursussen management voor geestelijke ver-
zorging, aangeboden door Transforming Chaplaincy en het HealthCare Chaplaincy Network. Hier worden 
vaardigheden geleerd om geestelijke verzorging steviger in een zorgorganisatie te positioneren. Daar-
naast wordt er gelobbyd in Washington DC om politici bewust te maken van het belang van geestelijke 
verzorging en initiatieven te bevorderen op het gebied van wet- en regelgeving die de toegang tot 
geestelijke verzorging verruimen.

Deze ontwikkelingen lopen parallel aan ontwikkelingen in Nederland en kunnen elkaar wederzijds 
inspireren. Mijn onderzoeksstage is met dat doel ondertussen omgezet in een PhD met George Fitchett 
als begeleider. Ik hoef de VS dus nog niet gedag te zeggen, want ik ga er de komende jaren regelmatig 
heen. Helaas zeg ik u echter wel gedag in deze laatste column. Wilt u toch nog op de hoogte blijven 
van ontwikkelingen in de VS? De nieuwsbrieven en gratis webinars van Transforming Chaplaincy en The 
Chaplaincy Innovation Lab zijn een aanrader!*

Annelieke Damen is promovenda aan de Universiteit voor Humanistiek; a.damen@uvh.nl 

* Zie www.transformchaplaincy.org en www.chaplaincyinnovation.org. 
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