
Hartelijk welkom namens de werkgroep extramurale geestelijke verzorging 
 
 
Wij zijn blij met jullie komst. 
Het verheugd ons dat ook dit jaar zoveel belangstelling is voor het onderwerp: 
hoe je mensen in hun laatste levensfase begeleid op het vlak zingeving? 
Want het is een lastig onderwerp. 
Waar heb je het dan precies over en hoe doe je dat? 
Het staat zo mooi omschreven in de definitie van Palliatieve zorg van de Wereld 
gezondheidsorganisatie. Bij palliatieve zorg hoort ook aandacht voor de spirituele dimensie. 
Eerlijk gezegd ben ikzelf altijd wat voorzichtig met het woord ‘spiritueel’. Er is niks met dat 
woord, maar het heeft de laatste jaren in ons taalgebied zo’n vreemde bijklank gekregen. 
Je denkt dan al vlug aan aura’s, healing, chackra’s en Tarotkaarten. 
Als je het Engelse spiritual’’ uit de oorspronkelijk tekst van de definitie vertaalt,  wordt toch 
veel meer bedoelt: Zingeving, betekenisgeving. En als je dat wat concreter maakt gaat het om 
vragen als: Hoe ga ik om met het gegeven dat ik sterven moet? Kan ik daar betekenis aan 
geven? Wat wil ik nog met het resterende stukje van mijn leven. Hoe kijk ik aan tegen dood 
gaan en dood zijn? Wil ik de balans van mijn leven opmaken. Zijn er nog zaken die ik af wil 
werken, goed wil maken? 
Welke belangrijke keuze rond behandeling, euthanasie, sedatie wil ik maken? 
 
Maar het blijven lastige vragen. Je bent gewend op vragen van een ander een antwoord te 
geven en dat lukt bij deze vragen niet. 
En wat nog lastiger is: Hoe wordt zo”n vraag gesteld?  Hoe kan ik die vaag horen? Waar 
moet ik op letten?  
Je hoort een cliënt zo’n vraag bijna nooit letterlijk stellen. Altijd met ’n omweg of tussen de 
regels door of verpakt in iets anders. Of hij laat iets zien in zijn of haar gedrag, dat-ie ergens 
mee zit. 
 
De bedoeling van deze avond kan ik misschien nog het beste uitleggen met deze 
transistorradio, als jullie in de Ipod-tijdperk nog weten wat dat is. De volgende generatie weet 
dat al helemaal niet meer. 
Zo”n radio heeft een antenne voor de ontvangst. Die moet je uitschuiven en richten. 
We hopen van deze avond dat die jullie kan prikkelen om jullie antenne uit te schuiven en 
vooral goed te richten. Zodat je nog beter jezelf kunt richten en openstellen om iets van die 
zingevingsvragen op te vangen 
En wil je daadwerkelijk iets horen wat je ook verstaat, dan moet je met zo’n radio gaan 
finetunen, scherp stellen, een zender goed afstellen. Anders hoor je wel wat, maar niet de 
goeie dingen. 
Daar is deze avond ook voor bedoeld zowel in de centrale lezing als in de workshops: om te 
leren finetunen. Goed te luisteren naar wat er eigenlijk –soms achter de woorden- gezegd 
wordt. 
 
En dat is hard nodig. Want het aantal mensen dat gelukkig op onze uitnodiging is ingegaan 
loopt niet synchroon met het aantal verwijzingen wat wij krijgen. En dan bedoel ik 
veerwijzigingen van onder andere jullie beroepsgroep voor geestelijke begeleiding van 
patiënten thuis. 
We weten zeker dat die vragen bij patiënten leven. Wij als geestelijk verzorgers, werkzaam in 
ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices komen ze nl. elke dag tegen. Patiënten die thuis 
verblijven zijn natuurlijk niet anders.  
We zijn met een flink aantal professionele geestelijk verzorgers werkzaam in de 
gezondheidszorg, wat we aanbieden kost de patiënt helemaal niet, want we zijn waarschijnlijk 
de enige regio in heel Nederland waar deze zorg betaald wordt. Maar om die zorg 
daadwerkelijk te kunnen inzetten zijn we afhankelijk van jullie, van jullie oren en ogen, van 
jullie antenne en finetuning. Deze balpen kan jullie misschien helpen, want daarop staat het 
nummer dat je dan kan bellen als je eigen mogelijkheden van begeleiding tegen een grens 
aan lopen. We wensen jullie veel succes en een inspiratieve avond toe. 


