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Deze studie lijkt een soort geestelijk testament van de auteur na 15 jaar werkzaam te zijn 

geweest in een algemeen ziekenhuis. Veel actuele en belangrijke zaken passeren de revue en 

zijn voor collega geestelijk verzorgers, met name werkzaam in ziekenhuizen erg herkenbaar. 

De rode draad vormt het levensverhaal van de patiënt. Binnen de context van een ziekenhuis 

heeft het begrip ‘levensverhaal’ een geheel andere inhoud en een minder systematische vorm, 

is mijn ervaring, dan binnen werkvelden waar cliënten langer verblijven. Het zijn vaak 

flarden, gekleurd door het breuk die ziekte en ziekenhuisopname met zich meebrengen. De 

auteur brengt de toegankelijkheid tot dit verhaal in relatie met de veranderingen die er de 

laatste jaren binnen de ziekenhuizen zich hebben voltrokken. Vervolgens vergelijkt hij het 

doel, de communicatieve strategie en de ethische kern vanuit de specifieke relatie van de 

medicus, de verpleegkundige en de geestelijk verzorger met elkaar. De auteur onderscheidt 

drie typeringen van levensverhalen: die van de herstellende, de chronische en de palliatieve 

patiënt en analyseert voorbeelden van deze verhalen vanuit een ethisch en theologisch 

hermeneutisch perspectief. De hermeneutische competentie is immers de belangrijkste ‘tool’ 

waarvan de geestelijk verzorger zich bedient. In de visie van de auteur is het juist deze 

competentie die het belangrijkste bindmiddel is voor interdisciplinaire samenwerking. Waar 

vormen van deze samenwerking concreet worden uitgewerkt (pg 100 e.v.), blijkt in de 

praktijk dat tijd en ruimte voor aandacht van het levensverhaal bij andere (met name medische 

en verpleegkundige) disciplines toch vaak erg beperkt is. De geestelijk verzorger wordt in het 

beste geval door de medicus ‘in consult’ gevraagd om bij belangrijke keuzen vanuit het 

levensverhaal van de patiënt te adviseren. Of kan hij de verpleegkundige, die in de knel komt 

vanuit haar verplichtingen, die protocollen en standaarden haar opleggen,  ondersteunen. In 

deze zin belooft de titel van deze studie meer dan praktisch mogelijk blijkt. De analyse is 

helder en herkenbaar, bepaalde praktische uitwerkingen –zoals verslaglegging- bruikbaar, 

maar er is nog een lange weg te gaan voordat het levensverhaal daadwerkelijk het 

gezamenlijk perspectief wordt waardoor interdisciplinaire samenwerking ook inhoudelijk 

meer mogelijk wordt 


