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Informatie uit de werkvelden 
 

Z-Zorg 
 

Z-Platform 

Op 17 juni zijn de leden van het Platform Geestelijk verzorgers in de Z samen gekomen met een aantal personen 

uit de universitaire wereld, het management en overkoepelende organisaties. Doel van deze bijeenkomst was: 

een gezamenlijke brainstorming over de toekomst van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en 

de plaats daarin van de geestelijke verzorging. Ook heeft men zich bezonnen op de vraag: welke ondersteuning 

de vaak solistisch werkende geestelijke verzorgers nodig zouden kunnen hebben om adequaat op de 

ontwikkelingen te kunnen reageren en hoe je die vervolgens -landelijk- zou kunnen organiseren? 

In september zal het Platform zich beraden op de uitkomsten van deze brainstorming. Zij hoopt op de landelijke 

bijeenkomst  voor geestelijk verzorgers in de Z op 10 december hierover een aantal voorstellen te kunnen 

voorleggen. 

 

‘Voorzet ‘ 

Zoals reeds eerder aangekondigd is het einde van het tijdschrift ‘Voorzet‘ –kwartaalblad voor levens- en 

geloofvragen van mensen met een verstandelijke handicap- in haar huidige verschijningsvorm in zicht. Er zullen 

waarschijnlijk nog twee nummers volgen, waarmee het tijdschrift haar 12½-jarig bestaan vol maakt Daarna zal, 

naar alle waarschijnlijkheid, gekozen worden voor een nieuwe formule. Deze zal bestaan uit een eenvoudiger 

uitgave met vooral praktisch materiaal en minder beschouwende bijdragen. Het nieuwe periodiek zal ook vaker 

verschijnen. Men denkt aan plm. 10 maal per jaar. Men hoopt daarmee het abonnementenbestand te kunnen 

verdubbelen. Gezien de beoogde praktische opzet hoopt men vooral woon- en dagbestedingvoorzieningen, maar 

ook gemeenten en parochies die werken met mensen met een verstandelijke handicap van dienst te kunnen zijn. 

 

W.v.d. Bergh-meeting 

Op 10 december zal er wederom een Willem v.d. Berghmeeting gehouden worden. Belangrijkste gast is de 

Amerikaanse theoloog Brett Webb-Mitchell. Hij heeft  in de V.S. jarenlang pastoraal werk gedaan met mensen 

met een verstandelijke handicap en heeft daarover verschillende studies gepubliceerd. Momenteel is hij assistent 

professor aan de Duke University in Durham. Webb-Mitchell is breed georiënteerd in pastorale en ethische 

aangelegenheden in de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke handicap en hun integratie in het 

kerkelijk leven. 

Zijn komst is voor het Platform aanleiding om in de ochtenduren een landelijke studieochtend te organiseren, 

waar Mitchell een referaat zal houden over de geestelijke verzorging in de V.S. in het perspectief van 

ontwikkelingen in Nederland. 

Hieraan voorafgaand zal het Platform een terugkoppeling geven van de hierboven genoemde ‘brainstorming’ in 

juni en een aantal voorstellen ter bespreking voorleggen. 

’s Middags geeft Mittchel een lezing voor een breder publiek, waarvoor geestelijk verzorgers vanzelfsprekend 

ook welkom zijn. 

Binnenkort ontvangt men een uitnodiging; voor beide onderdelen kan men zich afzonderlijk inschrijven. 

 

Congres Kwaliteit 

Van 3 tot en met 5 juni vond het internationale congres plaats in Ede onder de titel “Meer dan kwaliteit”. Het 

was een gezamenlijk initiatief van de V.U.,  Vereniging ’s Heeren Loo , de Christelijke Vereniging van 

Zorginstellingen en Evangelisches Diakoniewerk en het Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe. 

Een keur aan inleiders vanuit verschillende disciplines, belangengroepen en nationaliteiten stelden 

kanttekeningen bij het huidige kwaliteitsdenken in de gezondheidszorg, in het bijzonder in de zorg voor mensen 

met een verstandelijke handicap.  

Vanuit de optiek van de zorgvrager wordt kwaliteit vooral bepaald als er oog is voor zijn eigenheid en zijn 

relaties. Juist persoonlijke verbondenheid van zorgverleners brengt kwaliteitsaspecten aan het licht, die in het 

huidige kwaliteitsdenken nauwelijks aan de orde komen. Te denken valt aan aspecten als bejegening, solidariteit, 

openstaan voor levens- en zingevingsvragen, respect voor het individuele levensverhaal. Daarom kreeg het 

congres als motto mee: “Verbondenheid als kwaliteitscriterium in de zorg voor mensen met een verstandelijke 

handicap”.   

Eén van de indringendste beschouwingen kwam van de ethicus prof. Hans Reinders. Zijn kritische analyse 

maakte duidelijk, dat het huidige kwaliteitsonderzoek in zorginstellingen dezelfde uitgangspunten hanteert dan 

het vergelijkend warenonderzoek. Kwaliteit van zorg wordt dan ook als product gezien, dat vervolgens wordt 

geoperationaliseerd in termen van kwaliteit van leven, of kwaliteit van bestaan. 



Reinders vraagt zich af, of de uitgangspunten van dit soort kwaliteitsonderzoek wel juist zijn?  Hij komt tot de 

conclusie dat men t.a.v. het menselijk bestaan geen oordeel kan vellen volgens dezelfde methoden die in het 

vergelijkend warenonderzoek worden gehanteerd. Oud-collega Meininger bestreed in zijn bijdrage de 

tegenstelling tussen de begrippen ‘afhankelijkheid’ en ‘autonomie’. Het huidige kwaliteitsonderzoek impliceert 

een eenzijdig beeld van autonomie en afhankelijkheid en functioneert meer als een instrument van beheersing 

dan als middel om zorgvragers tot hun recht te laten komen. 

Het congres heeft een belangrijke impuls gegeven aan de verdieping van het kwaliteitsdenken in de 

zorgverlening . In diverse inleidingen werd bovendien duidelijk gemaakt, dat de geestelijke verzorging een 

belangrijke bijdrage kan leveren aan de fundamentele discussie hierover. 

Helaas verschijnen de inleidingen van dit congres niet in boekvorm; mocht  op een andere wijze publicatie 

volgen, dan zal hiervan melding worden gemaakt in deze rubriek. 

 

Landelijke conferentie integratie binnen kerken 

 

Op 11 november houdt de initiatiefgroep “Mensen met een verstandelijke handicap in de kerken” in Nijkerk een  

landelijke conferentie onder de titel “Samen geloven? Gewoon doen! “ 

Gevolg van het deconcentratiebeleid is, dat mensen met een verstandelijke handicap steeds meer zelfstandig 

gaan wonen en minder een beroep zullen gaan doen op de institutionele geestelijke verzorging en meer op 

kerkelijke infrastructuur. Het ontbreekt echter vaak aan de nodige (ervarings)deskundigheid binnen de kerken. 

Met deze conferentie wil de initiatiefgroep –waarin de kerken, ouderverenigingen  en zoginstellingen zijn 

vertegenwoordigd- een aanzet geven tot stimulering en ondersteuning van landelijke en plaatselijke initiatieven 

m.b.t. pastoraat, liturgie, katechese en opleiding, zodat de plaatselijke kerkelijke gemeenschap beter haar 

bijdrage kan leveren aan de integratie. 

Tijdens deze conferentie zullen de bevindingen van de consultatie- en inventarisatieronde van afgelopen voorjaar 

worden gepresenteerd. In workshops worden vanuit meerdere kerkelijke werkvelden aspecten van integratie 

besproken. Tenslotte zullen beleidsintenties en vervolgafspraken worden geformuleerd, 

Men kan zich aanmelden bij: Philadelphia, Postbus 85278, 3508 AG Utrecht. Informatie bij drs. H. 

Timmermans, tel: 033-4960317. 

 

Ethische studiedag rond Fusies 

 

Op 5 november zal het Instituut voor Gezondheidsethiek in Maastricht wederom een studiedag organiseren over 

een actueel ethisch vraagstuk in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Het thema van deze 14
e
 

studiedag luidt: “Fusies in de zorg: in wiens belang?”. De toenemende fusieprocessen roepen een aantal ethische 

vragen op. Vragen die betrekking hebben op waarden als: autonomie van de cliënt, kwaliteit van zorg, 

professionele autonomie, gelijkheid in toegang tot zorg. Mn. voor geestelijk verzorgers in ons werkveld is deze 

studiedag aan te bevelen. De studiedag wordt gehouden in Veldhoven. Opgave: Instituut voor Gezondheids- 

ethiek, t.a.v. mevr. A. Heijnen, Postbus 616, 6200 MD Maastricht. 


