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PROGRAMMA 
 
Palliatieve zorg en Geestelijk verzorgers, een sterk team? 
Dinsdag 24 november te Utrecht 
 
 
 9.45 - 10.15  Inloop, koffie/thee 
 
10.15 - 10.30 Opening door de dagvoorzitter Prof. Hetty Zock 
 
10.30 – 10.55 Palliatieve zorg, geschiedenis en organisatie 
 Ineke Hiemstra, netwerkcoördinator palliatieve zorg 
 
10.55 – 11.05 Intermezzo 
 Thomas Borggrefe, acteur en GV-er bij Zorgspectrum 
 
11.05 – 11.30 Palliatieve zorg  in de praktijk 
 Kees Goedhart, verpleeghuisarts en arts-consulent palliatieve 

zorg 
 
11.30 – 11.45 Pauze 
 
11.45 – 12.30 Actuele ontwikkelingen, zoals de richtlijn spirituele zorg en 

ontwikkelingen rond deskundigheidsbevordering 
 Carlo Leget, Universitair hoofddocent zorgethiek, Universiteit van 

Tilburg 
 
12.30 - 13.30  Lunch 
 
13.30 – 14.45  Workshopronde 1 
 
14.45 - 15.00 Pauze 
 
15.00 – 16.15 Workshopronde 2 
 
16.15 – 16.45 Plenaire afsluiting door Prof. Hetty Zock met daarin aandacht 

voor de rol van de GV-er binnen de palliatieve zorg en verdere 
lijnen naar de toekomst. 

  
16.45 - 17.00 Dankwoord en officiële afsluiting door de voorzitter van de 

werkveldraad V&V-huizen van de VGVZ, Pauline van Zaalen 



Toelichting workshops: 
 
1. Het individuele gesprek: luisteren in lagen 

Rinske Nijendijk (GV-er in MCL Leeuwarden) 
 

“Spiritualiteit, datgene wat mensen inspireert, kracht en zin geeft, is niet een losse, vrijblijvende of 
kerkelijke etage bovenop een mensenleven. Het komt integendeel in heel het levensverhaal mee. Na 
een korte inleiding willen we d.m.v. ‘luisteroefeningen’ onze oren trainen om in gewone verhalen, de 
spirituele dimensie te horen. We gebruiken een luistermodel, dat in de communicatie verschillende 
lagen onderscheidt. Daarom ‘luisteren in lagen’: een hoormethode voor spiritualiteit”. 

 
 

2. 'Aan praten over sterven ga je niet dood’. Palliatieve zorg in een Amerikaans universitair 
ziekenhuis Sandra Schaap (GV-er in Emory University Hospitals Atlanta, VS) 
 

“Hoe kan de geestelijk verzorger deel uitmaken van het multidisciplinaire team, een belangrijke 
stem hebben in het proces van heelwording (met of zonder genezing) en veel meer zijn dan 
stervensbegeleider? Sandra Schaap was in 2005 mede-oprichter van het Emory 'Palliative Care Team'. 
In deze workshop deelt ze haar ervaringen en gaat ze het gesprek aan over de unieke rol van de 
geestelijk verzorger” 

 
 

3. In contact blijven; Workshop over de manieren waarop geestelijk verzorgers in de 
ouderenzorg de medewerkers kunnen steunen bij het bieden van palliatieve zorg  
Grietje Willy van Bochove-Wildschut (GV-er in Nieuw Mellens Leeuwarden) 
Marcelle Mulder (GV-er binnen de verzorgingshuizen van de Zorggroep Tellens Bolsward) 
 

“In de palliatieve zorg komen in gesprek met de ouderen geregeld levensthema’s aan de orde. Vaak 
zijn dat thema’s die medewerkers als beladen ervaren. Hoe zien wij geestelijk verzorgers de 
medewerkers op dergelijke thema’s reageren? Voorbeelden: geruststellen, erover heen praten, 
troosten, afleiden, het gesprek ‘gezellig’ houden, humor, enz. Een aantal van deze manieren zijn te 
omschrijven als reacties die vaak onbewust gebruikt worden om het gesprek een minder beladen 
wending te geven. Dit komt de ondersteuning vaak niet ten goede.  
Hoe kunnen wij als gv-ers de mogelijkheden van medewerkers om ondersteunend te 
reageren op levensthema's vergroten? De inleiders vertellen hoe zij dat doen en nodigen de 
deelnemers uit hun ervaringen op dit gebied in te brengen, zodat we over en weer tips en inspiratie 
op kunnen doen”.  

 
 

4. Spirituele zorg op de kaart krijgen binnen je organisatie; hoe doe je dat? 
Joep van de Geer (GV-er in MCL Leeuwarden) 
 

“Aandacht voor spiritualiteit binnen je organisatie vragen opent niet automatisch allerlei deuren. 
Het is misschien vaak ook niet verstandig om enkel (zeg maar: geïsoleerd) aandacht voor spiritualiteit 
te vragen, maar het juist te verbinden met processen die binnen de organisatie lopen. Welke 
processen lenen zich er voor om bij aan te sluiten? Kun je bij lopende projecten via het begrip 
spiritualiteit een kwalitatieve bijdrage leveren ter verdieping of verbinding? In deze workshop 
verkennen we bestaande (kwaliteits-)processen in organisaties en zoeken we aansluitmogelijkheden 
om bij te dragen tot een ‘spiritueel zorgklimaat’. Ook zal gewezen worden op enkele landelijke 
projecten die kansen bieden om aandacht voor de spirituele dimensie te ontwikkelen in de zorg”.  

 
 

5. De richtlijn spirituele zorg in de palliatieve zorg ; wat is dat en wat kun je er mee? 
Carlo Leget (Universitair hoofddocent zorgethiek, Universiteit van Tilburg) 
 

"De richtlijn spirituele zorg zal verschijnen in een richtlijnenboek dat primair door artsen en 
verpleegkundigen geraadpleegd wordt. Maar dat wil niet zeggen dat er niet meer mogelijk is met het 
document. In deze workshop zullen we onderzoeken wat de essentie is van de richtlijn, en welke 
verschillende mogelijkheden er zijn om met de richtlijn te werken binnen bijvoorbeeld scholing en 
het verstevigen van de positie van GV in de instelling." 



Links naar interessante websites gerelateerd aan de bijdragen van: 
 
 
Ineke Hiemstra: 
 Consultatieteams: 

http://www.palliatief.nl/ZorgKiezen/Persoortvoorziening/Consultatieenadvies/tabid/2538/Default.aspx  
 Ca. 70 Netwerken palliatieve zorg: www.netwerkpalliatievezorg.nl  
 Integrale KankerCentra: www.ikcnet.nl  
 Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ): www.vptz.nl  
 Richtlijnen: www.pallialine.nl  
 Aantal hospices etc. actueel: 

http://www.palliatief.nl/ZorgKiezen/Persoortvoorziening/tabid/2210/Default.aspx   
 
 
 
Kees Goedhart: 
 Zorgpad stervensfase: www.zorgpadstervensfase.nl  

 
 
 
Carlo Leget: 
 Richtlijn spirituele zorg: http://www.palliatief.nl/LinkClick.aspx?fileticket=xf6QHkoAWgc%3D&tabid=730   
 Rapport Competenties spirituele zorg in de laatste fase: 

http://www.palliatief.nl/LinkClick.aspx?fileticket=pWx2srj0Hqg%3d&tabid=730  
 Psychotherapie en levensbeschouwing, Jan Hein Mooren: http://www.ksgv.nl/2-35.html  
 Consensusdocument  Puchalski, e.a.: http://www.liebertonline.com/doi/pdfplus/10.1089/jpm.2009.0142 
 Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen: http://www.netwerklevensvragen.nl  
 Presentietheorie: http://www.presentie.nl  
 Competenties spirituele zorg voor verpleegkundigen: Towards nursing competencies in spiritual care, René 

van Leeuwen 
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/medicine/2008/r.r.van.leeuwen/thesis.pdf#page=77   

 
 
 
Sandra Schaap: 
 T.b.v. keuzen maken door naasten: Hard Choises for Loving People, http://www.hardchoices.com  
 Over palliatieve zorg in het Emory University Hospital: http://www.emoryhealthcare.org/hospital-

medicine/palliativecare.html  
 
 
 
Grietje Willy van Bochove: 
 Materialen voor deskundigheidsbevordering: 

http://www.netwerklevensvragen.nl/smartsite.dws?id=127493   
 Aandacht voor levensvragen in de zorgpraktijk : twee scholingen voor verzorgenden en verpleegkundigen 

in zorginstellingen / Katrin Hansen, Truus van Kaam, Marcelle Mulder 
http://www.netwerklevensvragen.nl/smartsite.dws?ch=&id=130890   



Luisteren in laagjes

Een luisterraster naar voorbeeld 
van Erhard Weiher

De positie van spiritualiteit

spiritueel

lichamelijk

sociaalpsycho-

Drei-Pass der Seelsorge

Toegang door doen

• Oude rituelen ( moslims, joden, 
christenen)

• Nieuwe rituelen ( sti lle tocht, balonnen)
• Door iets te maken ( een symbool, 

tekening, enz.)

Toegang door denken

• Ook door denken en redeneren komen 
mensen tot “hun” zin,

• Voorbeeld “see you in heaven”.



Toegang door voelen

• Deze toegangsweg is hulpverleners het 
meest vertrouwd.

• Begeleiden: invoelend 
ondersteunen,verhelderen

• Symboliseren: verbinden met betekenis, 
persoonlijk symbool zoeken/grote 
symbolen kl inken

• Doorheen geleiden: rituelen

Luister-raster

• Laag van de feiten
• Laag van gevoelens
• Laag van de identiteit “Ik ben….
• Laag van de zin/spiri tualiteit

– ( symbool)

Zat ik zondag maar weer met 
allemaal aan tafel

• Laag van de feiten
• Laag van gevoelens
• Laag van de identiteit “Ik ben….
• Laag van de zin/spiri tualiteit

– ( symbool)

Slagtemarathon

• Ernstig zieke man (begin 50) ligt na weken 
IC op de afdeling en wordt bezocht door 
geestelijk verzorger. Tegenover zijn bed 
hang een shirt met daarop een foto van 
hemzelf en twee grote tieners en de 
ondertitel Slagtemarathon.Als GV op het 
shirt wijst, zegt hi j

• “Ja, ik heb met mijn kinderen de 
Slagtemarathon gelopen”.

Slagtemarathon

Wat hoor je?

• Laag van de feiten
• Laag van gevoelens
• Laag van de identiteit “Ik ben….
• Laag van de zin/spiri tualiteit

– ( symbool)

Groepsopdracht
• “Denk je, zou ik nog een keer in mijn 

bootje zou kunnen varen?”
• Lees de opdracht
• Werk hem in je groepje uit
• Daarna kort verslag in de grote groep

• Als er tijd over is: Leg het luisterraster 
eens op bijgevoegd verbatim. Wat hoor 
je?



Verbatim 
 
Mevrouw is 80 jaar. Ze ligt alleen op een tweepersoonskamer. Haar buurman wordt vanochtend 
geopereerd en komt daarna eerst op de complexe zorg unit. Ik ga op eigen initiatief bij mevrouw langs 
omdat ze al langer dan twee weken in het ziekenhuis ligt (sinds 18 maart). Mevrouw is geopereerd aan 
het colon maar hoefde geen stoma. 
Het gesprek duurde ongeveer een half uur. 
 
G1: Goedemorgen mevrouw Z., mag ik mij even voorstellen? Ik ben als stagiaire geestelijk 

verzorger verbonden aan deze afdeling. Stelt u het op prijs dat ik even bij u langskom of heeft 
u het liever niet?  

P1: Ja, dat mag wat mij betreft wel, maar ik ben niet van kerk en geloof ofzo. 
G2: Dat hoeft ook niet persé hoor.  

Ik zag dat u hier al twee weken ligt. Vindt u het goed als ik er even een stoel bij pak? 
P2: Ja, dat is wel goed. Maar die houten stoel zit niet zo lekker he. Ik moest daar vanochtend ook 

op zitten omdat de buurman zijn kleren over die andere stoel heeft gelegd. Hij hangt ze niet in 
de kast, he. 

G3: Ik zie het, maar misschien komt dat nog wel en anders kunt u misschien altijd aan de zuster 
vragen om ze even weg te leggen als u liever in die stoel zit? 

P3: Ja, dat kan natuurlijk ook. 
G4: Hoe gaat het verder met u? 
P4: Nou, het gaat nog niet zo hard he. Ik heb twee keer een klaplong gehad en de darmen willen 

maar niet op gang komen. Ik heb nog steeds diarree of eigenlijk waterdunne ontlasting. De 
zusters zeggen dat ik meer moet eten en drinken. En ik doe erg mijn best maar het wil nog 
niet.  

G5: Wat vervelend allemaal. Smaakt het eten u niet of krijgt u het niet weg? 
P5: Nee, ik word er zo vol van en dan ben ik weer misselijk. Dat had ik in het begin ook. Maar ik 

heb nu vanochtend een beschuit gehad met thee en zonet weer een beschuit met thee en water 
gedronken. 

G6: En hoe ging dat? 
P6: Dat ging wel redelijk. Maar het warm eten is helemaal erg. Daar zit geen smaak aan want ze 

gebruiken hier geen zout bij het eten he. Ik heb wel een paar zakjes liggen maar ja als het vlees 
eenmaal gebraden is dan trekt het zout er niet meer in he. 

G7: U bent zelf gewend om meer zout te gebruiken? 
P7: Ja, en hier is alles zoutloos. Dat is niet lekker. Maar ik doe wel mijn best want ik wil zo graag 

naar huis. Naar mijn poes. De buurman zorgt wel voor hem maar die heeft nu bronchitis dus ik 
heb gezegd dat hij hier maar even niet meer moet komen. Dus nu weet ik niet hoe het met de 
poes is. En ik zit er zo over in he. Hij is al veertien jaar en heeft nierstenen dus hij moet wel 
goed verzorgd worden.  

G8: U woont alleen?  
P8: Ja, ik ben nooit getrouwd geweest.  
G9: Dat is er niet van gekomen? 
P9: Nee, ik heb wel vriendjes gehad hoor maar de ware zat er niet bij. En ik had het ook te druk 

met mijn werk. 
G10: Wat voor werk heeft u gedaan? 
P10: Mijn laatste baan was secretaresse ………………. Toen moest ik weg en ben ik op de pr-

afdeling gaan werken. De werkzaamheden die ik daar deed waren ongeveer hetzelfde. Heel 
veel regelwerk. 

G11: En veel afwisseling zeker? 
P11: Ja, ik regelde ontvangsten, buitenlandreizen, informatie voorziening, van alles. 
 
G. vertelt met grote vanzelfsprekendheid, hoe ze haar werk heeft opgegeven om voor haar ouders te 
zorgen. Haar moeder is 93 geworden. Nu zorgt ze nog voor haar poes … ze verlangt er erg naar om 
naar huis te gaan. Ze wil hard oefenen 



Verslag Workshop luisteren in laagjes.  
 
Rinske Nijendijk (GV-er MCL Leeuwarden) 
 
Zo’n 30 mensen waren aanwezig op de eerste workshop van Rinske Nijendijk over 
‘luisteren in laagjes’. Geïnspireerd en levendig introduceerde zij het ‘luistermodel’ dat 
ontwikkeld is door de Duitse theoloog en fysicus Erhard Weiher en dat onderwezen wordt 
in de masterclass palliatieve zorg. Zijn luistermethode is ontwikkeld omdat het in een 
ziekenhuissetting van belang is om binnen één gesprek door te stoten naar de kern. De 
opname duur is immers heel kort geworden. Het gaat om het raken van de ‘innerlijke 
kern’. De toegang daartoe loopt via denken, voelen en doen. Waar het startpunt ligt voor 
ieder mens is verschillend en is afhankelijk van iemands aard. Het gaat het er wel om dat 
je op een of andere manier de cyclus van denken voelen en doen doorloopt. Dat is 
‘cirkelen rond het geheim’. Dat gaat via begeleiden, symboliseren en ‘doorheen geleiden’. 
Dit schema leidt tot een luisterraster, waarin we in één uitspraak verschillende lagen 
beluisteren: de laag van de feiten, de gevoelens, de identiteit en de laag van de 
zin/spiritualiteit. De uitspraak van een vrouw ‘ik kan zondags niet met mijn kinderen 
eten’, zegt op het niveau van de feiten dat zij in het ziekenhuis ligt en dus niet thuis kan 
zijn. Op het niveau van het gevoel dat in deze feitelijke laag meekomt betekent het: ik 
vind het jammer dat ik niet met mijn kinderen kan eten. Op het niveau van de identiteit 
(‘wat ik ben…) betekent het: “ik ben moeder en zou graag mijn moeder-zijn gestalte 
geven. Op het vlak van de zin/spiritualiteit betekent het ‘ik voel me alleen en nutteloos’. 
Zo hebben we geoefend met een aantal andere uitspraken ontleend aan de praktijk van 
Rinske zelf. Er was nog een oefen-groepsopdracht voorzien, maar in plaats daarvan 
raakten we in gesprek over de vraag in hoeverre deze methode zou werken voor 
dementerende of afatische mensen. Intrigerend was de opmerking van iemand dat bij 
dementerenden de volgorde omgedraaid wordt. Je begint niet bij de feiten, want die zijn 
niet of nauwelijks te achterhalen. Je zet juist in bij de laatste lagen. Om hiertoe te komen 
moet je wel je eigen verbeelding gebruiken. Ook werd gesteld dat de grote 
vooronderstelling van dit luisterraster is, dat je goed kijkt en waarneemt, zowel naar de 
gesprekspartner zelf, als naar zijn omgeving. Aan de hand van objecten in de omgeving 
kan vaak een uitspraak ontlokt worden, die je in laagjes kunt beluisteren. Gevraagd werd 
of de methode niet erg ego-bevestigend was en of de ander niet gericht moet worden op 
iets dat buiten hem is. Geantwoord werd dat die gerichtheid op iets buiten de ander 
inderdaad aan de orde is, maar dat die weg hoe dan ook loopt via het aanraken van die 
innerlijke kern. Het is hoe dan ook de ánder die jou de sleutel aanreikt voor de toegang 
daartoe. Wat dat ‘andere’ is, kan slechts de ander ons vertellen. “Dit luisterraster in mijn 
achterhoofd helpt mij om snel door te stoten naar de kern”, aldus Rinske Nijendijk. “Het 
helpt mij ook om niet te blijven hangen in de laag van de gevoelens (“Ach wat erg voor 
je”). Daarmee helpt je iemand namelijk niet verder.” Ik dacht bij mijzelf: dat lijkt mij 
inderdaad waar het in de geestelijke verzorging om gaat, dat mensen weer ‘verder’ 
kunnen, hun weg ‘met blijdschap (of moed of vertrouwen) kunnen vervólgen. (Vgl. Hand. 
8: 39. Een inspirerende workshop vond ik. (Job Smit) 
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Ineke Hiemstra, netwerkcoördinator palliatieve zorg 
Utrecht Stad en Zuid Oost Utrecht
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Levensverhaal 
palliatieve zorg

Ineke Hiemstra, netwerkcoördinator palliatieve zorg 
Utrecht Stad en Zuid Oost Utrecht
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- Historie palliatieve zorg

- Begripsverheldering

- Palliatieve zorg in Nederland

- Toekomst en afsluiting

Inhoud levensverhaal

24 november 2009

Palliatieve zorg en beelden

24 november 2009

Geschiedenis palliatieve zorg
Cecily Saunders (1948)

Oprichting St.Christopher Hospice (1967)      

24 november 2009

Kenmerken palliatieve zorg in 
de vroege jaren

Basis: christelijke waarden 

Apart, los van gangbare gezondheidszorg

Hospicezorg = terminale zorg

Kankerpatienten
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Palliatieve zorg in Nederland 

1992 Johannes Hospitium Vleuten
hospice Kuria te Amsterdam
eerste hospices in NL

1998  stimuleringsprogramma Palliatieve  
Zorg VWS
Oprichting 6 Centra voor ontwikkeling  
palliatieve zorg

2002 Projectgroep Integratie
Hospicezorg
start netwerken palliatieve zorg

24 november 2009

-

Definitie palliatieve zorg
(WHO 2002)

““Palliatieve zorg is een benadering die de kwalitei t Palliatieve zorg is een benadering die de kwalitei t 
van het leven verbetert van pativan het leven verbetert van patiëënten en hun naasten nten en hun naasten 

die te maken hebben met een levensbedreigende die te maken hebben met een levensbedreigende 
aandoening, door het voorkomen en het verlichten aandoening, door het voorkomen en het verlichten 

van lijden door middel van vroegtijdige signalering en van lijden door middel van vroegtijdige signalering en 
zorgvuldige beoordeling en het behandelen van pijn zorgvuldige beoordeling en het behandelen van pijn 

en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en andere problemen van lichamelijke, psychosociale 
en spirituele aarden spirituele aard””

24 november 2009

Afdelingen palliatieve zorg Integrale  

Kankercentra;

- Netwerken

- Consultatieteams

Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg  (VPTZ) 

Landelijk ondersteuningspunt;  Agora

Organisatie palliatieve zorg 
in Nederland

24 november 2009

Palliatieve zorg in Nederland

24 november 2009

Richtlijnenboek 

palliatieve zorg

24 november 2009

Belangrijkste symptomen:

Vermoeidheid 74 %
Pijn 71 %
Droge mond 40 %
Somberheid 39 %
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Projecten gericht op kwaliteit en

samenhang in de zorg

Deskundigheidsbevordering

Informatievoorziening patienten en hun

naasten

Activiteiten netwerken

24 november 2009

Palliatieve voorzieningen 
(1 juli 2009)

Nederland 
(huizen)

Nederland 
(bedden)

Bijna thuis huizen 53 179

Hospices 46 266

Kinderhospices 5 50
Verpleeghuizen 95 391

Verzorgingshuizen 48 115

Ziekenhuizen 15 49

Overig 18
Totaal 262 1068

24 november 2009

Palliatieve zorg in de 
toekomst

24 november 2009
1909

24 november 2009

Valentine Godé-Darel
(Ferdinand Hodler, 1912)

24 november 2009

The illness (1915)
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The exhaustion The pain
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The agony

24 november 2009

Death

24 november 2009

Sunset at Lake Geneva
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Zorgdragen
voor  

elkaar

De rol van de geestelijker verzorger 
binnen de palliatieve zorg. 

Wat verwacht de dokter ervan?

Kees Goedhart

Specialist  Ouderengeneeskunde Zorggroep Rijnmond.
Consulent  pall iat iev e zorg

Voorzitt er  N et werk Palliatieve Zorg Rotterdam.
Docent  Leerhu izen Palliatieve zo rg. 2

Zorgdragen
voor  

elkaar

Missie palliatieve zorg

“you matter because 
you are, and you 
matter until the last 
moment of life; and we 
will do all that we can, 
not only to help you 
die peacefully, but to 
live until you die”

3

Zorgdragen
voor  

elkaar

Missie palliatieve zorg

“How people die, 
remains in the 
memories of those 
who live on”

4

Zorgdragen
voor  

elkaar

Essentie vanuit christelijk perspectief

• Gelijkenis van de 
barmhartige 
samaritaan….

5

Zorgdragen
voor  

elkaar

Totale pijnconcept
Emotionele
aspecten

Somatische                                                    Spir ituele
aspect en aspect en

Sociale
aspect en

PIJN

6

Zorgdragen
voor  

elkaarBesefscontext bepaalt karakter totale zorg

”denken, hopen, verw achten w e all en hetzelfde?”

troosten

palliatieve 
zorg

klachten observatie

diagnose 
gericht

angst 
chaos

cure

ziekte 
elimineren

vechten
twijfel

moed

chronische 
fase

ziekte 
onderdrukken

ontkenning
doorvechten

chaos

terminale

fase

symptomen 
onderdrukken

de ziekte laten 
de dood mag

berusting

rouw

vaag, 
duidelijk

onzekerheid
ontkenning



7

Zorgdragen
voor  

elkaar

spiritueel

sociaal

intellectueelsomatisch

organisatie ethiek  

communicatie

leven dood

naasten

hulpverlenerssamenleving

emoties

symptoomverlichting

8

Zorgdragen
voor  

elkaar

Kapstok

het in kaart brengen…

symptoomcontrole

ruimte maken

organiseren

9

Zorgdragen
voor  

elkaar

Het in kaart brengen…

• Medische diagnose, co-morbiditeit .
• Prognose.
• Functionele status.
• Mentale status ( persoonlijkheid, coping style, 

niveau cognitief functioneren).
• Hoop en verwachtingen P/N/H.

9C.Goedhart 10

Zorgdragen
voor  

elkaar

Het in kaart brengen…

• Door betrokkenen ervaren lijdensdruk ( ernst 
/ beleving van symptomen).

• Wilsverklaringen ja/nee?

• Medisch-ethische / cultuur bepaalde 
uitgangspunten van de betrokkenen.

10C.Goedhart

11

Zorgdragen
voor  

elkaar

Symptoomcontrole

• meer dimensionale aanpak, dus multi-disciplinair

• gebruik meetinstrumenten & richtli jnen

• consultatiefunctie

• besluitvorming

• uiteindelijk: korte levensverwachting & refractaire 
symptomen: indicatie voor palliatieve sedatie?

12

Zorgdragen
voor  

elkaar

Symptoomcontrole & geestelijke verzorger

• Pijn

• Onrust



13

Zorgdragen
voor  

elkaar

Ruimte maken 

• stamboom
• levensverhaal, “l ife events”
• “unfinished business”
• wensen, hopen, verwachten
• afronden, afscheid
• rouw
• zorg voor P/N/H!

14

Zorgdragen
voor  

elkaar

Ruimte maken 

Rol dokter en geestelijk verzorger, deels 
overlap, maar vooral synergie.

15

Zorgdragen
voor  

elkaar

Organiseren

• PZ = ketenzorg
• continuïteit, 

coördinatie
• anticiperen!
• overdracht!
• communicatie p/n/h

16

Zorgdragen
voor  

elkaar

Organiseren

www.zorgpadstervensf ase.n l

17

Zorgdragen
voor  

elkaar

Wat verwacht de dokter van de GV?

• individuele begeleiding,  
ondersteuning P/N.

• deelname MDO bij PZ!
• team ondersteuning.
• onderhoud identiteit, 

cultuur & ethiek  

• Activiteiten welzijn, 
algemeen pastoraat.©Rita Renema

18

Zorgdragen
voor  

elkaar

Vaardigheden
• “rol vervulling”

situationeel bepaald
• bewust van taal en 

terminologie in relatie 
tot geloofsbeleving 
P/N/H

• Laagdrempelig & 
vertrouwen.

• creativiteit & 
inventiviteit.

• presentie boven 
verkondiging

Atrium – De Burcht – De Koningshof – Oranjehof  – Pniël  – Si loam – Slingedael – Tiendhove – Waelestein – Westerstein
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Zorgdragen
voor  

elkaar

Conclusie
• Rol dokter en geestelijk verzorger, deels overlap, 

maar vooral synergie
• Geestelijk verzorger voluit lid van zorgteam
• Nadrukkelijk rol bij zorg voor de zorgenden
• Nog veel te doen bij overbrugging theorie naar 

praktijk van alle dag.

• Ontzettend blij met richtlijn Spirituele zorg

20

Zorgdragen
voor  

elkaar

• Dank voor uw 
aandacht!

• Vragen & 
opmerkingen?



Actuele ontwikkelingen
Utrecht, 24 november 2009

Carlo Leget
Voorzitter Agora werkgroep ‘Ethiek en spirituele zorg’

c.j.w.leget@uvt.nl

Richtlijn spirituele zorg

Agora werkgroep 
‘Ethiek en spirituele zorg’Min VWS

Naar een richtlijn?

• Agora ‘Ethiek en spirituele zorg’ (sept 2003): 
signalering van behoefte en onduidelijkheid 
op terrein ‘spiritualiteit’

• Januari 2006: Presentatie VIKC 
richtlijnenboek. Richtlijn existentiële crisis

• Agora: werkconferenties juni 2006 – 2007 -
2008 - 2009

• Werkgroepje ‘spirituele richtlijn’: Henk 
Jochemsen, Joep van de Geer, Marijke Wulp, 
Cocky Mur, Carlo Leget (+ Ton Staps)

Proces
• 2006: oriëntatiefase + eerste pogingen
• Eind 2007: contact redactie VIKC handboek: keuze 

voor integratie bestaande richtlijn
• Pre-concepten in ‘Masterclass PZ voor GV-ers’ (3x)
• 17 juni 2008: bespreking werkconferentie Agora
• 10 juli: eerste concept -> Redactie VIKC + GV-ers 
• Sept: reactie redactie; Nov: terug naar redactie
• Tot 1 maart 2009 op www.pallialine.nl: 

toen landelijke commentaarronde
• Juni 2009: kritische bespreking redactie + Quapal
• Okt 2009: laatste versie: opbouw wordt nog bekeken 

Richtlijn spirituele zorg

Masterclass 
‘Geestelijke 
verzorging 

en palliatieve zorg’
(5x)

Agora werkgroep 
‘Ethiek en spirituele zorg’

Redactie 
VIKC –
richtlijnen
boek

VGVZ
TGV

Werkconferenties
Agora  (4x):
Regionale netwerken

Min VWS

Consensus 
rapport VS: 
Spiritual care in 
palliative care

Belangrijkste veranderingen

• Tekstuele correcties, aanvullingen, 
inkortingen

• Verfijning rollen disciplines
• Verheldering domeinen psych – spir 

(J.H. Mooren: primair en secundair referentiekader)

• Integratie consensusdocument VS
• Toevoeging praktische instumenten



Consensusdocument
Puchalski CM e.a., Improving the quality of spiritual care as a 

dimension of palliative care: the report of the consensus 
conference. 2009; 12: 885-904.

- Consensusconferentie 17-18 februari 2009, California
- Voortbouwend op eerdere literatuur, National Consensus Project 

Guidelines, National Quality Forum Preferred Practices
- Definitie spiritualiteit
- Theoretisch raamwerk bio-psycho-sociaal-spiritueel model
- Onderlinge situering van professionele rollen en competenties
- Eigen professionele domein geestelijk verzorger
- Nadruk op scholing en institutionele inbedding 

Keuzes: hoe noemen we de 
richtlijn?

• Zingeving
• Existentiële vragen
• Bestaansvragen (‘trage vragen’)
• Levensbeschouwing 
• Geestelijk leven
• Geloof
• Godsdienst
• Religie

Keuze: term ‘spiritueel’, maar wel met uitleg, dus….
wat is spiritualiteit?

‘Spiritualiteit is het levensbeschouwelijk functioneren 
van de mens, waartoe ook de vragen van zinervaring 
en zingeving gerekend worden’

‘Spirituality is the aspect of humanity that refers to the 
way indiv iduals seek and express meaning and 
purpose and the way they experience their 
connectedness to the moment, to self, to others, to 
nature, and to the significant or sacred ’

Keuze: de positie van spiritualiteit

spiritueel

lichamelijk

sociaalpsycho-

Hoe doe ik het concreet?

1. Aandacht voor verschillende 
betekenislagen

2. Omgaan met vragen waarop je geen 
antwoord kunt geven (presentie)

3. Aandacht voor het spirituele proces 
(van normale worsteling tot crisis)

“Ik kan niet met mijn kinderen aan 
tafel zitten komende zondag”

Somatisch Beschrijv ing van de 
werkelijkheid

Psycho- Ervaring en emoties

Sociaal Verbinding met 
levensverhaal, identiteit

Spiritueel Krachtbronnen, inspiratie



Door de uitingen heen luisteren

spiritueel

lichamelijk

sociaalpsycho-

Keuze: alleen gv-er of alle 
zorgverleners?

zorgdimensie

zorgpraktijk

Aandacht

Signaleren:
- Welke zorgen heeft u?
- Wat gaf u vroeger kracht?
- Met wie zou u willen praten?

Ondersteunen:
- Er zijn (presentie)
- Aandachtig luisteren
- Jezelf blijven

Begeleiding

Ontstaan en beloop worsteling
- Zinverlies
- Rouwproces
- Zinervaring

Uiteenlopen van de rollen
- Arts/verpleegkundige: signaleren, latende modus, 

doorverwijzen; maar ook eigen wijze van begeleiden
- Geestelijk verzorger en psycholoog: begeleiden (niet 

behandelen)

Crisisinterventie

Ontstaan en beloop
- Zinverlies
- Rouwproces -> stagnatie
-

Patiëntgebonden factoren
- Voorgeschiedenis met depressie of trauma
- Angst of hoog streefniveau

Omgevingsfactoren
- Aantasting in waardigheid
- Geen sociale steun



(A) Verkennen (‘screening’)

Korte verkenning:

1.Wat houdt u in het bijzonder bezig op dit moment? 

2.Waar had u vroeger steun aan in moeilijke situaties? 
(Geloof? Levensbeschouwing? Gemeenschap?) 

3.Wie zou u graag bij u willen hebben? Wie zou u kunnen 
steunen?

(B) In kaart brengen (‘spiritual history’)

F:  Faith and beliefs 
I : Importance of spirituality in the patient’s life 
C:  Spiritual community and support
A: How does the patient wish spiritual issues to be 
addressed in his or her care 

S: Spiritual belief system
P: Personal spirituality 
I:  Integration with a spiritual community 
R: Ritualized practices and restrictions 
I:  Implications for medical care
T: Terminal events planning 

Model Leget: ‘diamant’ als dossier (Leuven)

(B) Interpreteren en wegen 
(‘spiritual assessment’)

Professionele competentie GV-er
Geen vragenlijstje, maar
interpretatief raamwerk:
- Fitchett
- Leget
- Weiher

Richtlijn spirituele zorg

Masterclass 
‘Geestelijke 
verzorging 

en palliatieve zorg’
(5x)

Rapport competenties
(Annemieke Kuin)

Agora werkgroep 
‘Ethiek en spirituele zorg’

Redactie 
VIKC –
richtlijnen
boek

VGVZ
TGV

Werkconferenties
Agora  (4x):
Regionale netwerken

Min VWS

Towards nursing 
competenc ies in 
spiritual care

Consensus 
rapport VS: 
Spiritual care in 
palliative care

Competenties voor het bieden van spirituele zorg 
aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten

Een eerste inventarisatie 
en aanzet tot discussie

dr. Anne mieke Kuin
Agora, maart 2009



1. Zelfinzicht
Bewust zijn van de eigen spiritualiteit
Aandacht  hebben voor zelfzorg

2. Grondhouding
Besef hebben van en respect  hebben voor de
spiritualiteit van de pat iënt
In staat  zijn tot  open respectvolle communicatie
De kunst  verstaan present te zijn
Je eigen menszijn inzetten

3. Signaleren
Inventariseren van waarden, levensbeschouwing en 
gebruiken
Bewust zijn van de wisselwerking tussen het spirituele 
welzi jn en het lichameli jke en psychosociale welzijn
Herkennen van zingevingsvragen en levensvragen
Herkennen van een existentiële crisis

Overzichtslijst 
competenties 
palliatieve 
spirituele zorg

Ter discussie:
Arts 
Verpleegkundige/ 

Verzorgende 
Maatschappelijk 

werker 
Psycholoog
Vrijwilliger
Geestelijk verzorger

4. Afstemmen en verwijzen
Afstemmen binnen het  mu lt idisciplinaire team
Vastleggen van spirituele zorgbehoefte(n)
Tijdig inschakelen van een geestelijk verzorger
Afstemmen op de respons van de pat iënt/naaste

5. Zorg bieden
Bespreekbaar maken van en ruimte bieden voor het 
omgaan met  levensvragen
Ondersteuning bieden bij het  ervaren van zin en betekenis 
in de huidige situat ie
Ondersteuning bieden bij het  (her)vinden van een 
levensdoel en levensbalans
Ondersteuning bieden bij een doodswens of 
euthanasieverzoek
In gesprek gaan over geloof en levensbeschouwing
Gelegenheid creëren voor de invull ing van wensen en 
spirituele gebruiken van de patiënt

6. Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering
Bijdrage leveren aan de kwaliteit van spirituele zorg
Bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering met 
betrekking tot spirituele zorg

Overzichtslijst 
competenties 
palliatieve 
spirituele zorg

Ter discussie:
Arts 
Verpleegkundige/ 

Verzorgende 
Maatschappelijk 

werker 
Psycholoog
Vrijwilliger
Geestelijk verzorger

Richtlijn spirituele zorg

Visiedocument verdere 
ontwikkeling en scholing 
spirituele zorg

Masterclass 
‘Geestelijke 
verzorging 

en palliatieve zorg’
(5x)

Rapport competenties
(Annemieke Kuin)

Agora werkgroep 
‘Ethiek en spirituele zorg’

Redactie 
VIKC –
richtlijnen
boek

Platform 
pall zorg

VGVZ
TGV

Werkconferenties
Agora  (4x):
Regionale netwerken

Min VWS

Towards nursing 
competenc ies in 
spiritual care

Consensus 
rapport VS: 
Spiritual care in 
palliative care

Visiedocument verdere ontwikkeling 
en scholing spirituele zorg

4 artsen
4 verpleegkundigen/verzorgenden
4 psychologen/maatschap werkenden
4 vrijwilligers (Vrijw Pall Term Zorg)
4 geestelijk verzorgers

4 geestelijk verzorgers
+ 12 nieuwe geestelijke verzorgers

Visiedocument
Beroeps-
groepen

Joep van de Geer
Ruthmarijke 

Smeding
Carlo Leget

(Annemieke Kuin, 
René van Leeuwen)

Visiedocument verdere ontwikkeling 
en scholing spirituele zorg

1. Palliatieve zorg en spiritualiteit
2. Spirituele zorg in de beroepspraktijk (vignetten)

(verzorgende, verpleegkundige, arts, maatschappelijk werk, psycholoog , 
geestelijke verzorger, vrijwilliger) 

3. De rol van de geestelijke verzorging
• Informatie (binnen de keten van PZ en daarbuiten)
• Integratie (van spirituele zorg in geheel PZ)
• Educatie (ontwikkelen en aanbieden van scholing)

4. De primaire doelgroepen (arts-verpl)
Hoe en waarom spirituele zorg?

5. Primaire en secundaire focussen in de beroepen
Verhouding spirituele zorg GV en andere beroepen

6. Spirituele zorg leerbaar
7. Beleidsconsequenties

Richtlijn spirituele zorg

Visiedocument verdere 
ontwikkeling en scholing 
spirituele zorg

Masterclass 
‘Geestelijke 
verzorging 

en palliatieve zorg’
(5x)

Taskforce ‘spiritual care’

Rapport competenties
(Annemieke Kuin)

Agora werkgroep 
‘Ethiek en spirituele zorg’

Redactie 
VIKC –
richtlijnen
boek

Platform 
pall zorg

VGVZ
TGV

Werkconferenties
Agora  (4x):
Regionale netwerken

European 
Association for 
Palliative 
Care

Min VWS

Towards nursing 
competenc ies in 
spiritual care

Consensus 
rapport VS: 
Spiritual care in 
palliative care

Andere beroeps-
verenigingen en 
belanghebbende 

instanties



E MORY HEALTHCARE

“Aan praten over sterven 
ga je niet dood”

Palliatieve zorg in een Amerikaans

universitair ziekenhuis

Sandra Schaap, GV-er in 

Emory University Hospitals 

Atlanta, VS

EMORY HEALTHCARE

Vragen bij casus:

• wat is 'spirituele /geestelijke pijn' in deze 
casus?

• hoe kun je in deze situatie als gv-er een 
bijdrage leveren aan de zorg voor patiënt, 
familie en zorgverleners?

E MORY HEALTHCARE

Emory Palliative Care Team

EMORY HEALTHCARE

Casus 1

C. (man, 47 jaar)

Diagnose: diabetes, eindfase nierfalen, 
afnemend gezichtsvermogen. 

Reden consult: patiënt weigert dialyse, maar 
wil geen NR in zijn dossier. 

Gv-er en nurse practitioner bezoeken patiënt.

E MORY HEALTHCARE

Spiritualiteit

Spirituality is the aspect of humanity that 
refers to the way individuals seek and 
express meaning and purpose and the way 
they experience their connectedness to the 
moment, to self, to others, to nature, and 
to  the significant or sacred.

Improving the Quality of Spiritual Care as a Dimension of Palliative Care:           
The Report of the Consensus Conference, Christina Puchalski, 2009

EMORY HEALTHCARE

Casus 2

L. (man, 37 jaar)

Diagnose: HIV/AIDS, diarree en infecties.

Reden consult: symptoombestrijding, 
zorgdoelen vaststellen.

Gv-er overlegt met drie artsen. 



E MORY HEALTHCARE

Geestelijke pijn

• Heeft mijn leven zin gehad?

• Hoe zal ik worden herinnerd?

• Waar heb ik spijt van?

• Wie wil ik vergeven?

• Van wie heb ik vergeving nodig?

EMORY HEALTHCARE

Casus 3

M. (vrouw, 97 jaar)

Diagnose: eindfase dementie, gestopt met 
eten in verpleeghuis.

Reden consult: familiege spre k, zorgdoelen 
vaststellen.

PC arts, gv-er en maatschappelijk werker 
ontmoeten familieleden. 

E MORY HEALTHCARE

Spiritual History Tool

F  Do you have a spiritual belief or Faith? Do 
you have spiritual beliefs that help you cope 
with stress? What gives your l ife meaning?

I  Are these beliefs Important to you? How do 
they influence you in how you care for 
yourself?

C  Are you part of a spiritual or religious
Community?

A  How would you like your healthcare provider 
to Address these issues with you?

FICA Spiritual History Tool, Christina Puchalski MD
EMORY HEALTHCARE

Casus 4

H. (vrouw , 77 jaar) 

Diagnose: ernstige vaatziekte, afstervende 
voet, infecties. 

Reden consult: gesprek over risico ’s en 
voordelen van amputatie, zorgdoelen 
vaststellen. 

Gv-er en nurse practitioner zijn bij gesprek 
aanwezig

E MORY HEALTHCARE

Rol geestelijk verzorger

• Casus I: verduidelijken zorgdoelen

• Casus II: gelijkwaardige stem gv-er in zorgteam

• Casus III: verbinding leggen tussen normen en 
waarden van familie en medische feiten

• Casus IV: patiënt en familie met elkaar in gesprek 
brengen

EMORY HEALTHCARE

Palliatieve zorg humor



E MORY HEALTHCARE EMORY HEALTHCARE

Let’s talk!


