
 

 

Amsterdam, 20 november 2018 

Ter attentie van Werkgroep Zorginkoop Wlz  

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Goede zorg is cliëntgericht en sluit aan bij wat de persoon nodig heeft. Medisch 

specialisten en verplegend personeel zijn daarvoor onmisbaar. Geestelijk verzorgers 

ook. Het Humanistisch Verbond is verantwoordelijk voor het functioneren van een 

aanzienlijk deel van de geestelijk verzorgers in de zorg. Wij staan in voor de waarde van 

hun werk. Binnen de wet en wetgevende kwaliteitskaders wordt die waarde ook erkend. 

Tegelijk staat de geestelijke verzorging In de praktijk mogelijk onder druk. Bij dezen 

willen u vragen alert te zijn op voldoende investeringen van zorgaanbieders op dit vlak. 

Voor de gesprekken die u de komende tijd met hen voert over nieuwe kwaliteitsplannen 

en begrotingen willen we u dit als belangrijk aandachtspunt meegeven. 

 

“Geestelijke verzorging in de intramurale zorg mogelijk onder druk” 

Op 8 oktober 2018 schreef minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer dat ‘de 

geestelijke verzorging in de intramurale zorg mogelijk onder druk staat.’ Wij vangen al 

langer verontrustende signalen op. Sommige directies kiezen ervoor om vertrokken 

geestelijk verzorgers niet te vervangen. Met enige regelmaat kloppen instellingen later 

bij ons aan met het verzoek om bij te springen wanneer de behoefte toch opspeelt. Dat 

is niet de bedoeling. Ook merken wij dat geestelijk verzorgers soms hun werk moeten 

doen binnen zeer kleine aanstellingen, wat niet goed mogelijk is. 

Wij vragen u alert te zijn op de beoogde investeringen op dit vlak. Dat is nodig. Volgens 

het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is aandacht voor ‘zingeving’ integraal onderdeel 

van goede zorg. Het belang van die aandacht wordt nog eens onderstreept door de 

nieuw uitgebrachte richtlijn Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve fase. In verpleeg- 

én ziekenhuizen stelt de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen (Wkkgz) geestelijke 

verzorging verplicht. De bestaande wet en kwaliteitskaders komen tegemoet aan 

bestaande behoeften van mensen. Goede zorg betekent namelijk aandacht voor alle 

domeinen van het leven. Geestelijke verzorging levert daar een cruciale bijdrage aan.  

 



Wat geestelijke verzorging toevoegt 

In een verpleeg- of ziekenhuis kunnen mensen in de knoop raken met ervaringen van 

verlies, groeiende afhankelijkheid of de naderende dood. Vaak kunnen zij deze vragen 

onvoldoende delen met hun familie of arts. In hun verwarring, vragen en geestelijke pijn 

blijven ze dan alleen. Dit beïnvloedt iemands leven, welbevinden en ziekteproces. 

Geestelijk verzorgers bieden dan noodzakelijke ondersteuning. Dat doen zij vanuit een 

humanistische levensbeschouwing of een andere levensoriëntatie (zoals protestants, 

katholiek, joods, Islamitisch, hindoeïstisch, boeddhistisch of gezonden door de RING). 

Wat geestelijke verzorging voor zorgorganisaties kan betekenen staat uitgebreid 

toegelicht in de nieuwe brochure van het Humanistisch Verbond. 

De minister zelf schrijft in de eerder geciteerde brief: ‘Vanuit de extra middelen voor de 

verpleeghuiszorg kan als deze behoefte bestaat ook meer inzet van geestelijke 

verzorgers worden bekostigd. Samen met de IGJ zal ik ook op dit onderdeel attent zijn. 

Voor de ziekenhuiszorg zal ik bij de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen aandacht 

vragen voor dit onderwerp. Waar nodig, zal ik actie ondernemen.’ De bereidheid van de 

minister om actie te ondernemen is terecht, maar zou niet nodig moeten zijn. Wij 

verzoeken u dringend zelf alert te zijn op voldoende investeringen en visie.  

 

Zorgvuldiger beleid 

Wij merken dat over die investeringen de voorbije jaren te onzorgvuldig wordt 

nagedacht. Met te kleine aanstellingen kunnen geestelijk verzorgers hun werk niet goed 

doen. Soms worden teams geestelijke verzorging ook uitgedund ten koste van 

humanistisch geestelijk verzorgers of geestelijk verzorgers van andere denominaties. De 

Wkkgz bepaalt echter duidelijk: “De zorgaanbieder die zorg verleent welke verblijf van 

de cliënt in een accommodatie gedurende het etmaal met zich brengt, draagt er zorg 

voor dat geestelijke verzorging beschikbaar is, die zoveel mogelijk aansluit bij de 

godsdienst of levensovertuiging van de cliënt.” Wij willen u daarom nogmaals 

nadrukkelijk verzoeken de komende tijd alert te zijn op de rol van zingeving en 

geestelijke verzorging in de kwaliteitsplannen en begrotingen van zorgaanbieders. 

 

Hoogachtend, 

 

Namens het Humanistisch Verbond 

Boris van der Ham, voorzitter   Christa Compas, directeur 

     


