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Geestelijke verzorging 
 
Lezingen gehouden voor geestelijk verzorgers en pastores 
in de het dekenaat Eindhoven 
 
Eindhoven, Pauluskerk, februari 2006 
 
Wettelijke verankering 
Geestelijke verzorging binnen Justitie, Defensie en 
zorginstellingen kent in Nederland een wettelijke verankering. Voor 
zover het zorginstellingen betreft is deze in artikel 3 van de 
zogeheten Kwaliteitswet zorginstellingen neergelegd: 
“Voor zover het betreft zorgverlening die verblijf van de patiënt of 
cliënt in de instelling gedurende tenminste het etmaal met zich 
brengt, draagt de zorgaanbieder er tevens zorg voor dat in de 
instelling geestelijke verzorging  beschikbaar is, die zoveel 
mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de 
patiënten of cliënten.” 
Destijds is afgezien van een afzonderlijke wet Geestelijke 
verzorging. Momenteel laat de staatssecretaris onderzoeken in 
hoeverre het wenselijk is dat in het kader van de 
Transmuralisering extramurale geestelijke verzorging een 
wettelijke basis krijgt en daarmee voor vergoeding in aanmerking 
komt. 
De wetgever laat zich niet uit over de capaciteit van de geestelijke 
verzorging en stelt evenmin kwaliteitseisen, maar laat dit over aan 
de zorgaanbieder. 
 
Beroepsvereniging 
In Nederland bestaat sinds 1971 een beroepsvereniging Geestelijk 
verzorgers in zorginstellingen. Zo’n 700 geestelijk verzorgers zijn 
hiervan lid. Hoeveel geestelijk verzorgers in Nederland werkzaam 
zijn is niet precies bekend omdat niet iedereen lid is of als lid is 
toegelaten. 
De Vereniging is verdeeld in sectoren te weten, een katholieke, 
protestante, humanistische, joodse en een moslim en hindoe-
sector. Deze twee laatste sectoren zijn in ontwikkeling. Bovendien 
kent de vereniging werkvelden: de ziekenhuizen, verpleeghuizen, 
psychiatrische instellingen, instellingen voor mensen met een 
verstandelijke beperking, jeugdzorg, verzorgingshuizen en 
revalidatiecentra. 
De Vereniging is de officiële gesprekspartner voor de Overheid en 
Zorgverzekeraars en voor de levensbeschouwelijke 
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genootschappen en is lid van de Federatie van hogere 
functionarissen in de Gezondheids- en Bejaardenzorg, die de 
collectief-arbeidsrechtelijke belangen behartigt. 
De vereniging geeft aan zorginstellingen adviezen over de 
capaciteit van de geestelijk verzorgers afhankelijk van werkveld en 
aantal cliënten, maar de zorginstellingen zijn vrij hieraan invulling 
te geven. Of een instelling zelf een of meerdere geestelijke 
verzorgers in dienst heeft of deze van buitenaf inhuurt is eveneens 
een keuze van de instelling; de overheid spreekt immers slechts 
over beschikbaarheid. 
 
 
 
Definitie 
De Vereniging heeft voor geestelijke verzorging in en vanuit 
zorginstellingen de volgende definitie geformuleerd, die doorgaans 
door alle betrokken partijen wordt onderschreven: 
‘” De professionele en ambtshalve begeleiding van en 
hulpverlening aan mensen bij zingeving van hun bestaan, vanuit 
en op basis van hun geloofs- en levensovertuigingen en de 
professionele advisering inzake ethische en/of 
levensbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en 
beleidsvorming.” 
In deze definitie vallen een aantal zaken op:  

1) professionaliteit én ambtelijkheid vormen twee 
onlosmakelijke aspecten van de geestelijke verzorging. Aan 
beide aspecten moet ook voldaan worden wil men als lid 
worden toegelaten. 

2) De zendende levensbeschouwelijke instantie dient haar 
goedkeuring te geven aan het ambtelijke aspect.  

3) Om aan beide aspecten een solidere basis te geven is de 
vereniging bezig een registratiesysteem te ontwikkelen. 
Daarbij onderzoekt de vereniging ook welke opleidingen aan 
de eisen voldoen voor een gekwalificeerde geestelijk 
verzorger. Daarmee krijgt de beroepsaanduiding ‘geestelijk 
verzorger’ een beter toetsbaar kader en zullen ook eisen 
worden geformuleerd m.b.t. bij- en nascholing om de 
registratie te kunnen blijven behouden. 

4) Hoewel bij geestelijke verzorging de zingevingsvragen 
centraal staan, zal dit altijd gebeuren door uit te gaan van de 
geloofs- en levensovertuiging van de cliënt. Dit sluit aan bij 
de formulering in de kwaliteitswet. 
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In de praktijk zal dit niet altijd betekenen dat de 
levensbeschouwelijke achtergrond dezelfde zal zijn als die 
van de zorgvrager. Alleen bij grotere zorginstellingen zijn de 
teams G.V. samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de 
verschillende denominaties. Maar er zijn talloze 
zorginstellingen waar slechts één geestelijk verzorger 
werkzaam is die beschikbaar is voor alle cliënten. Bovendien 
worden ook in instellingen waar g.v.’ers uit meerdere 
denominaties beschikbaar zijn bij de werkverdeling niet 
gekeken naar de geloofs- of levensovertuiging van de cliënt, 
maar worden afdelingen onderling verdeeld of specialiseren 
de g.v.’ers zich naar bepaalde patiëntengroepen. Alleen als 
daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd zal een g.v.’er vanuit 
een bepaalde denominatie worden ingeroepen eventueel 
van buiten de instelling. 
Dit hangt samen met de visie dat geestelijke verzorging een 
integraal onderdeel is van de zorg, waarbij mn. 
zingevingsvragen in relatie tot ziekte, gezondheid, handicap, 
ouder worden centraal staan én wordt samengewerkt met 
meerdere disciplines die de gezondheid en/of welzijn van de 
cliënt nastreven. Geestelijke verzorging is in principe 
beschikbaar voor alle cliënten ongeacht hun geloofs- of 
levensovertuiging, dat geldt ook voor de naasten en 
medewerkers. 
 

5) Bovendien richt g.v. zich niet alleen op de cliënt en zijn 
naasten, maar ook op de andere werkers en op de instelling 
als geheel. Behalve levensbeschouwelijke aspecten, maken 
ook ethische vraagstukken deel uit van het aandachtsgebied. 

 
 
Met welke problemen heeft de G.v. te maken? 
 
Allereerst problemen die het gevolg zijn van ontwikkelingen 
binnen de gezondheidszorg: 

- Een verschuiving van patiëntenstroom en dus vraag van de 
kliniek naar periklinische en thuiszorg 

- In kader van normalisatie ziet men een verschuiving van 
instelling naar samenleving. Die doet zich mn. voor bij de 
psychiatrie, zorg voor verstandelijk gehandicapten, 
lichamelijk gehandicapten en dementerenden.  Het 
werkgebied van g.v’ers wordt groter maar capaciteit blijft 
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hetzelfde of wordt zelfs minder omdat men meent dat in het 
kader van normalisatie mensen maar gebruik moeten maken 
van dezelfde voorzieningen als ieder ander. Lees de kerken 
en levensbeschouwelijke genootschappen, terwijl de vragen 
en omstandigheden van de zorgvragers vaak zeer specifiek 
is en om bijzondere kennis er ervaring vragen. 

- De zorg wordt grootschaliger, verzakelijkt, de marktwerking 
is ingetreden. G.v. wordt binnen instellingen vaker gezien als 
een product, waarover onderhandeld en verkocht moet 
worden. De zorg loopt het gevaar ‘ontzield’ te worden. G.v. is 
binnen instellingen niet altijd vanzelfsprekend, maar moet 
zichzelf voortdurend bewijzen. Ondanks de kwaliteitswet 
wordt g.v. op verschillende plaatse wegbezuinigd of 
mondjesmaat ingehuurd. 

 
Problemen binnen de g.v. zelf 

- Omdat er geen kwaliteitseisen worden gesteld aan g.v. en 
instellingen relatief vrij zijn hieraan invulling te geven, bepaalt 
de instelling zelf wie zij aantrekt. Steeds vaker worden 
onvoldoende gekwalificeerde mensen benoemd puur omdat 
zij goedkoper zijn. Op deze wijze vindt uitholling van de 
functie plaats. 

- Steeds vaker komt het voor dat instellingen weinig waarde 
hechten aan de ambtelijke binding. 

- Ook een aantal g.v’ers. zelf staat negatief of onverschillig t.o. 
de ambtelijke binding, ondanks het feit dat de 
beroepsvereniging hieraan grote waarde hecht; weer 
anderen wensen die binding wel maar komen er niet voor in 
aanmerking. 

 
Problemen door de ontkerkelijking 
 

- De eerste niet meer praktiserende generatie is nu zelf oud. 
Op cruciale momenten grijpt men terug op het geloof van 
hun kinderjaren, omdat men de ontwikkelingen binnen geloof 
en kerk niet heeft meegemaakt. Gevolg is een vraag naar 
traditionele rituelen, terwijl de priesters binnen instellingen 
steeds meer ontbreken o.a. t.g.v. het benoemingenbeleid 
van het bisdom of dat niet waar kunnen maken 

- Zorgvragers hebben soms een kerkelijk beeld van een 
geestelijk verzorger terwijl zde zorgvragers zelf niet kerkelijk 
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meer zijn en ontwikkelingen aan hen zijn voorbijgegaan. 
Zingevingsvragen die men heeft worden niet gelinkt aan de 
g.v. 

- Of men heeft helemaal geen beeld bij g.v. G.v. moet zich 
voortdurend profileren, ook aan de andere zorgverleners, die 
de oren en ogen voor latente vragen voor g.v. kunnen zijn. 

 
 

Nieuwe ontwikkelingen: 
 

1. Periklinische geestelijke verzorging 
In mn. de ziekenhuiszorg (geldt zeker ook voor GGZ en soms 
verpleeghuizen) geldt dat organisatie en zorg danig verschuift. 
Opnameduur is erg bekort, veel diagnostiek en behandeling 
geschiedt poliklinisch of in dagbehandeling. Een voorbeeld: veel 
slechtnieuwsgesprekken verschuiven van de kliniek naar 
polikliniek. De patiënt gaat ontredderd naar huis en heeft vaak 
geen opvang. Dit heeft als gevolg dat deze patiënten geen 
aanbod van g.v. meer krijgen omdat ze niet meer in de kliniek 
worden opgenomen. 
In de beide ziekenhuizen van Eindhoven heeft onderzoek plaats 
gevonden naar de behoefte aan g.v. bij patiënten die de 
polikliniek bezoeken en een diagnose krijgen die hun 
levensperspectief ingrijpend beïnvloedt of een zwaar en 
belastend behandeltraject doorlopen (denk aan chemokuur). Dit 
onderzoek heeft uitgewezen dat die behoefte er daadwerkelijk 
is en dat integrale kwaliteitszorg per definitie g.v. insluit, 
ongeacht of de patiënt opgenomen is, in dagbehandeling is of 
poliklinisch traject doorloopt. 
de Raad van Bestuur heeft op grond hiervan uitgesproken dat 
integrale zorg betekent dat g.v een onmisbaar onderdeel 
hiervan is en een recht is waarop patiënten aanspraak kunnen 
maken ongeacht het traject wat zij doorlopen. 
 
2. Thuiszorg 
In het kader van transmuralisering worden veel ernstig zieke 
patiënten na ontslag uit het ziekenhuis aan de huisarts en 
thuiszorg overgedragen. In de praktijk lukt het zelden het 
zorgonderdeel g.v. naar behoren over te dragen. Thuiszorg kent 
geen g.v. omdat die tot nu toe alleen voor intramurale 
voorzieningen geldt. Traditioneel was in de thuissituatie de 
geestelijke zorg van de kerken beschikbaar voor wie dat wil. Op 
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dit moment wordt daarvan nog maar in beperkte mate gebruik 
gemaakt. 

- vanwege ontkerkelijking 
- vanwege gebrek aan menskracht bij de kerken, mn. van 

gekwalificeerde professionals 
- vanwege toenemende complexiteit van de existentiële en 

levensbeschouwelijke problematiek die in de gevraagde 
begeleiding aan de orde komt. Op diverse plaatsenin Nederland 
is gezocht en geëxperimenteerd naar vormen van g.v. binnen 
de thuiszorg, ook in Eindhoven. Uit het experiment blijkt dat de 
behoefte er daadwerkelijk is. De invoering ervan is vooral een 
financieel probleem, waar incidenteel wegen voor gevonden 
worden maar waar de Overheid structureel een oplossing voor 
moet bieden. Zoals gezegd heeft de Staatssecretaris hierover 
advies gevraagd. 

 
 
Dilemma ambtelijkheid en professionaliteit. 
 
G.v. hebben te maken met een dubbele loyaliteit: de instelling en 
de kerk. Er zijn twee uitersten. Je kunt je als g.v.’er uitdrukkelijk als 
pastor in de instelling opstellen. Je bezoekt je eigen schaapjes en 
blijft zoveel mogelijk op afstand van de instelling. Als je wordt 
gevraagd je werk te verantwoorden, beroep je je op de 
vrijplaatsfunctie die je krachtens je ambtelijke binding hebt. Aan de 
andere kant: je kunt als g.v.’er volledig versmelten met de 
instelling waar je werkt. Dan zie je je werk allee nog als een 
specialisme: het leveren van professionele geestelijke zorg. 
Daarover leg je verantwoording af aan de instelling. Je ambt is 
bijzaak geworden. 
Het merendeel van de collega’s bevindt zich tussen die twee 
polen. Op een onlangs gehouden studiedag van de 
beroepsvereniging luidde het thema: “Spagaat of dans.” Eén been 
buiten de kerk en het andere soms ver daarbuiten, is dat goed 
dansen of leidt dat tot een pijnlijke spagaat? G.v.’ers voelen zich 
soms vreemdeling in de kerk en in de instelling. Prof den Dulk zei 
daarvan: ”G.v.’ers zijn het meest op hun plaats in hun werk als ze 
beseffen hoe vreemd ze daar zijn, niet meer helemaal thuis in de 
kerkelijke wereld en nooit helemaal thuis in de wereld van 
zorgstellingen. Alleen als vreemdelingen zijn ze op hun plaats.” Ze 
lijken het meest op pelgrims: “Zij hebben hun veilige kerkelijke nest 
verlaten en ze nemen hun visioen van Gods Rijk mee naar buiten, 
naar vreemde streken waar men de kerk niet zo kent.”  
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Maar pelgrim zijn heeft ook een andere kant. Het kan ook 
betekenen ‘op bedevaart gaan’, dat wil zeggen op zoek naar de 
bron. Den Dulk signaleert in het Marcusevangelie bij Jezus die 
dubbele beweging. In de eerste 8 hoofdstukken wordt Jezus’ weg 
getekend als die van een vreemdeling, die zich ver buiten de eigen 
vertrouwde gebied waagt. Maar op het moment dat hij opgaat in 
die vreemde wereld begint de tegenovergestelde beweging. Om 
antwoord te krijgen op de vraag naar zijn identiteit en zijn zending 
keert hij in de tweede helft van het evangelie terug naar de Bron, 
naar Jeruzalem. Den Dulk hield zijn gehoor voor: ”Laat die dubbele 
beweging ook jullie inspireren als g.v.’er. Heb het lef om ver van 
de bekende kerkelijke paden je weg te zoeken en zonodig te 
banen. Ga in den vreemde, helemaal, onbekommerd en zonder 
reserve. Jullie komen op plekken waar de kerk allang niet meer 
komt. Maar weet daarbij ook de momenten waar je die andere weg 
kunt gaan, terug naar de Bron.” Vreemdeling op beide wegen, en 
toch op je plaats. Misschien is die dubbele beweging heen en weer 
tussen bon en buiten ook van levensbelang voor de gehele kerk. 
Misschien zo vraagt den Dulk zich af, zijn g.v.’ers wel in de positie 
om de kerk dat voor te doen. 
 
Op welke wijze onderscheidt geestelijke verzorging zich van 
(basis)pastoraat? 
 
- G.V. is integraal onderdeel van zorg. Externe pastores zijn niet 

geïntegreerd in het geheel van zorg, moeilijker bereikbaar en 
beschikbaar op momenten dat overleg met andere disciplines of 
interventie nodig is en beschikken niet altijd over de 
deskundigheid en ervaring die vereist is voor deze specifieke 
zorg. 

- G.v. Is beschikbaar voor alle cliënten, ongeacht geloof- of 
levensovertuiging, terwijl het basispastoraat zich richt op 
degenen die met de gemeenschap verbonden zijn. 

- G.v. richt zich op de individuele levensweg (zingeving in relatie 
tot omgaan met ziekte, handicap, ouder worden). Bij 
basispastoraat staan vragen rond geloof en leven en de relatie 
naar de geloofsgemeenschap centraal. 

- Vragen komen vooral aan de orde bij grenservaringen 
- De vraag naar geestelijke verzorging is vaak latent aanwezig en 

moet verstaan worden door verpleging/verzorging of ander 
behandelaars 
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- G.V. richt zich ook op medewerkers en op de instelling als 
geheel (identiteit, ethische vragen, cultuur, zorgvisie) met als 
doel: welzijn van cliënten. 

 
Wat is ons gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid? 
 
- In het maatschappelijk leven speelt het geestelijk leven 

nauwelijks meer een rol. Kunnen pastores, predikanten en 
geestelijk verzorgers samen een nieuw zelfbewustzijn 
opbouwen en ervoor zorgen dat het levensbeschouwelijke en 
religieuze bewustzijn maatschappelijk in beeld blijft? 

- Beseffen kerken voldoende dat er binnen zorginstellingen, 
defensie en justitie honderden collega’s werken die jaarlijks met 
vele honderdduizenden contacten hebben die soms wel, maar 
vaak geen contact meer met de kerk hebben. Hoewel de kerken 
krimpen, geldt dat niet voor de diepste vragen waar mensen 
mee te maken krijgen. Door deze contacten ver buiten de 
kerkgrenzen hebben ook de kerken goud in handen, zoals een 
collega schreef, zonder dat het hun één cent kost. G.v.’ers 
beschikken over kennis en ervaring waar de kerken hun 
voordeel mee kunnen doen. 

- Zowel binnen het pastoraat als geestelijke verzorging is er 
sprake van personeelstekort.  

     Voor beiden zijn ogen en oren van andere professionals en         
vrijwilligers belangrijk. Geestelijke verzorging komt meer dan 
parochiepastoraat in contact met mensen die geen contact met de 
kerk (meer) hebben en wordt meer dan in een parochie 
geconfronteerd  met (algemeen) levensbeschouwelijke vragen, 
maar kan de gevolgen van de secularisatie en ontwikkelingen 
binnen de kerk en samenleving ook niet allemaal opvangen. De 
vraag is in hoeverre het pastoraat voor zichzelf ook een taak ziet 
weggelegd in het omgaan met  (algemene) zingevingsvragen (van 
individuele mensen) en ethische vragen waar het de      
samenleving betreft? 
 
Kortom: Zouden Geestelijke verzorging en pastoraat niet 
complementair zijn aan elkaar en meer voor elkaar, voor de kerk 

en samenleving kunnen betekenen dan nu het geval is? 


