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‘Als leven een kunst is, bestaat die kunst er niet alleen in dat we doen 
wat we kunnen om “goed” te worden, maar ook in de ontwikkeling 
van het vermogen om te ontvangen wat ons gegeven, of om te dragen 
wat ons onthouden wordt.’

Paul van Tongeren uit: ‘Leven is een kunst’ (Klement, 2012)

De Graaff - De Woestijn BW DEF.qxp_Opmaak 1  23-05-17  11:45  Pagina 5



De Graaff - De Woestijn BW DEF.qxp_Opmaak 1  23-05-17  11:45  Pagina 6



7

Inhoud

Arend Jan Waarlo

      Inleiding                                                                                                   9

Meta Top

      Zelfprofilering als geestelijk verzorger in de psychiatrie       15

      Koerszoekende observaties en reflecties in de 

      dagelijkse praktijk

Yke Witteveen

      Humanisering van de zorg door samenwerking                      23

Albertjan Haan

      Bejegening van cliënten door hulpverleners                             33

      Preventie van de verborgen werking van stigmatisering

Meta Top

      Verschijning van mensen in geestelijke verzorging               45

      Communicatieve effecten van kleding

Meta Top 

      Herkenning en beantwoording van zingevingsvragen         59

      Als ervaringsdeskundige en als geestelijk verzorger

Martine Moolenaar, Meta Top, Jacqueline Weeda & 

Arend Jan Waarlo

      Zingeving in theorie en praktijk                                                    65

      Spoedcursus voor hulpverleners in de ggz

Paul Buis

      De kracht van rituelen bij zingeving                                             75

De Graaff - De Woestijn BW DEF.qxp_Opmaak 1  23-05-17  11:45  Pagina 7



8

Vera Broekhuijsen

      Geen persoonlijk en sociaal herstel zonder zingeving           83

Lisa van Duijvenbooden

      Omgaan met tragiek in de psychiatrie                                         93

      Pleidooi voor een narratieve praktijk van geestelijke 

      verzorging

Shirley Verschuren

      Van persoonlijke ervaringen naar algemeen                           109

      menselijke oervragen

      Begeleiding van existentiële thema’s in groepsgesprekken

Anke Lauke

      Herstelondersteunende gespreksvoering in de praktijk      119

      Vaardigheidstraining en persoonsvorming voor

      herstelpioniers

Meta Top

      Praten over doodgaan                                                                      131

      Een delicate aangelegenheid

Sanne Graste

      Een plek vinden in de wereld                                                        139

      Het rijke gedachtegoed van Hannah Arendt als 

      fundgrube voor geestelijk verzorgers

Arend Jan Waarlo

      Opleiding en vorming tot vernieuwingsbekwame                153

      geestelijk verzorgers

      Personalia                                                                                            167

De Graaff - De Woestijn BW DEF.qxp_Opmaak 1  23-05-17  11:45  Pagina 8



9

Arend Jan Waarlo

  Inleiding

Toen Meta Top, werkzaam als humanistisch geestelijk verzorger1 bij
Stichting Delta Psychiatrisch Centrum in Poortugaal2, voorjaar 2015
te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was (ze overleed in juni 2016
op 60-jarige leeftijd), vroeg ze mij om gesprekken met haar te voeren
over haar werk. Met hart en ziel had ze zich jaren ingezet voor cliënten
in de psychiatrie, eerst als psychiatrisch verpleegkundige en na haar
studie humanistiek als humanistisch geestelijk verzorger. Zij wilde
nog graag haar ervaringen met anderen delen, terwijl ze vanaf haar
ziekbed tot het laatst toe betrokken bleef bij cliënten en de cliënten-
raad, en bij ontwikkelingen in het beroepsveld. Met nog meer inzet
ging ze door met werk te maken van wat haar altijd geraakt had: het
lijden van cliënten in de chronische psychiatrie. Lijden veroorzaakt
door onder meer een onverzorgde leefomgeving, door niet gehoord
en gezien te worden als medemens met een eigen levensverhaal maar
vooral als patiënt met een diagnostisch label, door niet standaard
geïnformeerd te worden over de dood van een mede-cliënt en daar-
door geen afscheid hebben kunnen nemen, door stigmatisering door
hulpverleners, door seksuele intimidatie onderling. Tijdens haar ziek-
bed zorgde ze er mede voor dat haar werk bij Delta kon worden voort-
gezet door twee oud-stagiaires. Al met al werd het haar persoonlijk

1   De VGVZ, de landelijke beroepsvereniging voor alle geestelijk verzorgers in
Nederland, omschrijft geestelijke verzorging als ‘de professionele begeleiding,
hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing’. Geestelijk
verzorgers met een zending vanuit een levensbeschouwelijk genootschap,
bijvoorbeeld vanuit het Humanistisch Verbond, zijn bevoegd om als representant
van deze gemeenschap op te treden. ‘Humanistisch geestelijk raadswerk’ is in het
begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw van de grond gekomen als een
ongodsdienstige variant van christelijke zielzorg.

2   Delta is in 2012 gefuseerd met Bouman GGZ tot het huidige Antes.
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zingevingsproject in haar laatste levensfase, waarbij mijn rol wel als
‘huispastor’(-zonder-opleiding) werd aangeduid. Het werden mooie,
openhartige gesprekken over haar levensloop en loopbaan. Onze ge-
sprekken gingen ook over de bronnen van haar passie en kernwaar-
den, dat wil zeggen over haar ambivalente jeugd in de polder, over
haar eigen psychiatrisch verleden, over haar eigen ervaringen met
dokters tijdens haar ziekte en vooral wat zij daarbij al dan niet als her-
stel-ondersteunend heeft ervaren. Maar ook over haar aanvankelijke
worsteling inhoud en vorm te geven aan het vak van humanistisch
geestelijk verzorger. 
‘Gesprekken’ waren het in strikte zin niet, want Meta bleek een en-

thousiaste verteller en ik was meer de aandachtige luisteraar die af en
toe doorvroeg en verbanden probeerde te leggen. Telkens zorgde ze
ervoor er tiptop uit te zien: er was aandacht besteed aan haar kapsel,
make-up, kleding en schoeisel. Een vaas met bloemen naast haar tal-
king head fleurde het geheel op. Van die verhalen is zo’n 20 uur ook op
video vastgelegd met de bedoeling om ze beschikbaar te stellen voor
scholing en onderzoek.3Door te vertellen tekende zich steeds duide-
lijker af wat haar waarom raakte en wat haar telkens te doen stond.
Ze begon daarover vervolgens verhalend te schrijven en dat resul-
teerde in enkele hoofdstukken voor dit boekje. Een van de meelezers
karakteriseerde haar teksten als ‘diepgang in eenvoud’. Ze had nog
veel meer willen schrijven, want ze kreeg steeds meer plezier in het
schrijven. Aan schrijven over haar rol als projectleider Ethiek, haar ac-
tiviteiten met medewerkers, haar toekomstplannen en de implemen-
tatie van de Dienst Levensoriëntatie voor Zingeving en Waarde(n)volle zorg
in de organisatie, kwam ze helaas niet meer toe. Gaandeweg ontstond
het idee ook anderen, met wie ze vruchtbaar had samengewerkt, te
vragen om een bijdrage te leveren. De meeste medeauteurs zijn oud-
studenten van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) die bij haar
stage hadden gelopen. Zij leerden niet alleen van Meta, maar Meta
had ook van hen geleerd. Op dat verzoek werd enthousiast gereageerd.

3   Daarvoor kan contact worden opgenomen met: ajwaarlo@hotmail.com of 
030-2721177.
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Er werd een publicatieplan geschreven en een titel voor de bundel be-
dacht: De woestijn zal bloeien. 
De titel verwijst enerzijds naar een gezang dat haar gereformeerde

afkomst verraadt en waaraan ze moest denken toen ze kwam sollici-
teren bij Delta en uitkeek op een zandkunstwerk: ‘De dorre vlakte der
woestijnen, zal zich verblijden eindeloos. De zandzee zal herschapen schijnen,
want bloeien zal zij als een roos.’Anderzijds verwijst de titel naar de de-
primerende situatie die ze aantrof op Delta toen zij daar als geestelijk
verzorger begon op de afdeling langdurig psychiatrische zorg, en
naar haar ambitie. Ze streefde ernaar vorm te geven aan menslievende
zorg in de psychiatrie door in de woorden van Hannah Arendt oases
te creëren in de woestijn. Menslievende zorg, dat wil zeggen van mens
tot mens in welke rol dan ook, in dialoog, op basis van wederzijds res-
pect met als kernwaarden gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. 
De ondertitel van deze publicatie luidt Inspiratie voor vernieuwing

van geestelijke verzorging in de psychiatrie. Geestelijke verzorging is in
transitie en hoe ontwikkel je dan je beroepsidentiteit, temeer als blijkt
dat je opleiding tot geestelijk verzorger je kennelijk onvoldoende
heeft voorbereid op de bestaande beroepspraktijk. In de weerbarstige
praktijk had ze naar eigen zeggen het vak van geestelijk verzorger in
de psychiatrie eigenlijk opnieuw moeten uitvinden. Daarbij ging ze
aanvankelijk vooral intuïtief te werk, wat bijvoorbeeld inhield dat ze
kleren ging kopen met een cliënt die haar dat gevraagd had. Meta ver-
telt openhartig over dit alles en laat de lezer meebeleven hoe ze, met
vallen en opstaan maar volhardend, toch haar draai heeft gevonden
en zelf begon te bloeien. Daarmee steekt ze toekomstige vakgenoten
een hart onder de riem. 
De inhoud van de bijdragen betreft zowel praktijkbeschrijvingen

als theoretische verkenningen en vormt een mooie aanvulling op In
het oog in het hart. Geestelijke verzorging 2.1 (Körver, 2014). De voorlig-
gende bundel beperkt zich echter tot de psychiatrie en de auteurs zijn
bijna allen opgeleid aan de Universiteit voor Humanistiek en deels
nu ook werkzaam in de ggz. Omdat er in dit werkveld-in-transitie
meer multidisciplinair moet worden samengewerkt, kan deze publi-
catie voor studenten van allerlei opleidingen dienen als voorbereiding
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op een stage in de ggz. Uit de verschillende bijdragen blijkt dat er in
de praktijk veel te leren valt. In de gesprekken met Meta ging het ook
over hoe zij als geestelijk verzorger naar haar eigen ziekteproces keek.
Een voor mij nogal verrassende uitspraak, gepaard gaande met die
ondeugende twinkeling in haar ogen, was: ‘aan mijn bed geen gees-
telijk verzorger!’ Gaandeweg begreep ik dat dat geen diskwalificatie
was van haar eigen beroep, maar juist het ultieme resultaat: in staat
zijn om jezelf te kunnen helpen. Als emoties haar dreigden te verstik-
ken, gebruikte ze, vooral ’s nachts, haar denkkracht om de controle
weer terug te krijgen. 
       Het samenstellen van deze bundel was niet alleen een persoonlijk
zingevingsproject in Meta’s laatste levensfase. Haar functioneren wordt
door collega’s en studenten ook gezien als good practice van zich ver-
nieuwende geestelijke verzorging in de ggz die meer aandacht ver-
dient. De persoonlijkheid van de geestelijk verzorger vormt een
belangrijke component in de beroepsuitoefening en in die zin kan
Meta ook als voorbeeldfiguur voor anderen dienen. De auteurs die met
haar hebben gewerkt, bevestigen dat desgevraagd. Zij typeren haar
als een lieve, warme, betrokken, bevlogen, krachtige vrouw, die goed
kon luisteren, gelijkwaardig in het contact stond, maar ook vrij direct
kon zijn, zij het altijd met een liefdevolle blik. Haar vertrouwen in
mensen was groot. In haar werk stonden de belangen van cliënten al-
tijd voorop en ze stimuleerde dat zij daar een actieve rol bij speelden.
Onvermoeibaar streed ze voor menslievende zorg in de psychiatrie,
waarbij ze zich niet voor één gat liet vangen. Ze stond in verbinding
met alle lagen van de organisatie (cliëntenraad, ervaringsdeskundi-
gen, hulpverleners, managers, raad van bestuur) en ze had een scherp
oog voor morele kwesties. Stagiaires benaderde ze op eenzelfde wijze:
ze bood vanuit vertrouwen ruimte om te leren door te doen, om een
eigen leerproces door te maken en een persoonlijke stijl van geeste-
lijke verzorging te ontwikkelen met aandacht voor kleding en vrouw-
zijn. Je mocht fouten maken en weer rechtzetten; vrijheid betekende
altijd ook verantwoordelijkheid. Ze was beschikbaar voor ondersteu-
ning en ze leerde je met mildheid naar jezelf te kijken, maar wel voor
jezelf te staan. Steeds nieuwe wegen te zoeken om iets te bereiken.
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Voor mij waren de gesprekken met Meta en het werken met de auteurs
aan deze publicatie een uiterst zinvolle en verrijkende ervaring; we
hadden het goed samen, er werd zeer inhoudelijk gediscussieerd en
er was sprake van synergie. Telkens vierden we het leven. 
       Met deze sterk humanistisch gekleurde publicatie, die het karak-
ter van een vriendenboek heeft, is een belangrijke laatste wens van
Meta in vervulling gegaan. Het is aan de lezer om er inspiratie uit op
te doen, er moed uit te putten en waardevolle elementen uit haar werk
en dat van anderen te selecteren en verder te ontwikkelen. Lang leve
de geestelijk verzorger! 

lITErATuur

Körver, S. (red.) (2014). In het oog in het hart. Geestelijke verzorging 2.1.
Nijmegen: Valkhof Pers.
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Meta Top

  Zelfprofilering als 
  geestelijk verzorger 
  in de psychiatrie

     Koerszoekende observaties en reflecties 

     in de dagelijkse praktijk

EnTrEE OP DElTA

Op mijn eerste werkdag in 2002 werd ik door een collega geestelijk
verzorger rondgeleid over het instellingsterrein. Hij toonde mij in
korte tijd de verschillende gebouwen en liet me kennismaken met een
aantal cliënten. De rondleiding eindigde op een gesloten afdeling,
waar cliënten verbleven die voor korte of langere tijd een gesloten
deur nodig hadden. Onze komst ging gepaard met nogal wat reuring.
De meeste cliënten reageerden erg heftig en opgewonden op onze
aanwezigheid. Op boze toon, althans zo hoorde ik dat, riepen ze ons
allerlei vragen, opmerkingen en verwensingen toe over dood, duivel,
seks en God. Erg prettig vond ik dat niet. Eigenlijk was ik wel een
beetje bang en was ik hen het liefst uit de weg gegaan. Toch wilden
zij ook wel contact met mij. Ik kon dan ook niet anders dan een af-
spraak maken wanneer ik hen zou gaan bezoeken. Toen ik op de af-
gesproken tijd op de afdeling kwam, kon niemand zich de afspraak
herinneren. Een vrouw die zeer had aangedrongen op een afspraak
met mij, wilde dat op dat moment absoluut niet. Ze liet me dit als
volgt weten: ‘Mevrouw Top, u denkt toch niet dat ik met u, met een
humaniste, ga zitten praten, ha, ha, ha.’ Maar een man vond het juist
wel leuk om even met mij apart te gaan zitten. Van een verpleegkun-
dige kreeg ik een bodyguard (alarmeringssysteem) mee, zodat ik altijd
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hulp in kon roepen als dat nodig mocht zijn. Ik zorgde er wel voor dat
de man achter de tafel plaats nam en ik aan de andere kant, het dichtst
bij de deur, kwam te zitten en altijd de ruimte kon verlaten. Het werd
niet echt een gewoon gesprek. Hij ging er lekker bij zitten en begon
wat te lachen, stak zijn tong uit en vroeg mij hetzelfde te doen. Ik wist
even niet hoe erop te reageren, maar stak toen toch even mijn tong
uit. Ik vond het heel gênant. Hij lachte, had er duidelijk lol in. ‘Nog
een keer,’ zei hij en draaide zijn tong een kwartslag. Ik dacht dat het
toch beter was om er niet verder in mee te gaan, waardoor hij heel te-
leurgesteld keek. Daar voelde ik me weer vervelend over. Ik probeerde
vervolgens een gesprekje op gang te brengen, wat niet lukte. 
Deze afspraak op de gesloten afdeling was tot dan toe de enige in

mijn agenda. Ik had er erg naar uitgezien helemaal zelf invulling te
mogen en te kunnen geven aan mijn agenda. Maar toen ik er voor-
stond, zag ik er ineens ongelooflijk tegenop, want hoe en waar moest
ik beginnen?
Er lag geen taakomschrijving voor geestelijk verzorgers in de in-

stelling. En verder was er, buiten de vaste koffie- en lunchmomenten
op dagen dat mijn collega’s er waren, niets wat invulling of houvast
kon geven aan mijn dagen. Het bleek ook niet de bedoeling dat ik
meeliep met mijn collega’s van andere denominaties om te zien hoe
zij vorm en invulling gaven aan hun werk. Ik moest mijn tijd en mijn
werk gewoon zelf zien in te vullen.
Ik was aangenomen voor de groep chronisch psychiatrische cliën-

ten. Deze mensen hadden met name last van psychose-gerelateerde
stoornissen en waren over het algemeen zeer langdurig van zorg af-
hankelijk. Met deze groep had ik, zowel in mijn opleiding humanis-
tiek als in mijn vorige baan als psychiatrisch verpleegkundige, weinig
ervaring. Ik had dan ook het idee dat ik het vak van geestelijk verzor-
ger in de ggz moest heruitvinden. 
Toch was ik wel blij met deze baan in de psychiatrie. Het voelde

als een warm bad vergeleken bij het universitair medisch centrum
waar ik daarvoor korte tijd als geestelijk verzorger had gewerkt. De
omgang was daar afstandelijker. 
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OPEn OnTMOETInG?

Ik had bedacht dat ik als eerste de cliënten wilde leren kennen zonder
daarbij beïnvloed te worden door de blik of het label van de medewer-
kers. Daarna hoopte ik op eenzelfde open wijze kennis te kunnen
maken met de medewerkers en de instelling. 
In het begin was het gelukkig vaak mooi weer en wandelde ik re-

gelmatig over het terrein, ging dan even naast iemand op een bankje
zitten, stelde me voor en probeerde wat praatjes aan te knopen. De
een bleek er meer van gediend dan de ander. Ook kwam ik regelmatig
bij het Werkcentrum op het terrein. Daar kwamen zowel cliënten die
op het terrein verbleven als cliënten die elders woonden. Ik was met
name welkom bij de activiteitenbegeleiding om kennis te maken en
eventueel wat gesprekjes aan te knopen. Een aantal cliënten vond het
gezellig dat ik langs kwam, maar er waren er ook die absoluut niets
met me te maken wilden hebben en zich afvroegen wat ik daar eigen-
lijk kwam doen. Zij wilden zich ook helemaal niet aan me voorstellen.
Ik moest wel even wennen aan de directheid waarmee een en ander
gemeld werd, maar al snel kon ik dat ook wel waarderen. Maar soms
schrok ik zo van een reactie dat ik daarna alles kennelijk fout deed.
Zo schoof ik in een van de ruimtes aan, waarbij ik ging zitten op een
van de lege stoelen. Achter mij hoorde ik ineens een verschrikkelijk
kwade stem die telkens herhaalde: ‘Wie zit er op mijn stoel?’ Een
kleine stevige dame kwam langzaam naderbij. Zij had tot dan toe nog
niets met mij te maken willen hebben en keek mij woedend aan. Ik
stond zo snel ik kon op, bood mijn excuses aan en zei heel vriendelijk:
‘Neemt u plaats’. Dat maakte de zaak alleen nog maar erger. Briesend
riep ze ‘Nee, ga weg van hier!’ Maar omdat ik toch enigszins van slag
was, kon ik niet zo snel wegkomen, waardoor zij nog giftiger werd en
de altijd beheerste activiteitenbegeleidster mij geïrriteerd te verstaan
gaf dat ik daar weg moest. Dat lukte me gelukkig, maar wat een nare
toestand vond ik het. Aan dit soort onverwachte dingen moest ik dus
zien te wennen en ermee om leren gaan. Ga in ieder geval nooit zo-
maar op een lege stoel zitten. 
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DEErnIsWEkkEnDE TOEsTAnD

De mensen die ik tegenkwam op het terrein en het Werkcentrum zagen
er niet altijd even goed verzorgd uit. Ze droegen soms oude, kapotte of
niet-passende en vuile kleding en schoenen. Daarbij had jarenlang ge-
bruik van psychofarmaca in hoge dosering ook zijn tol geëist. Cliënten
waren hierdoor vergroeid geraakt en hadden daarnaast last van allerlei
andere bijwerkingen zoals kwijlen, onverstaanbaar spreken en trillen,
waardoor ze gemakkelijk vlekken konden maken.
Ik ging ook naar de afdelingen om cliënten op te zoeken in hun

eigen woonomgeving. Van de buitenkant oogde die vriendelijk en
goed. Binnen zag die er niet altijd even goed verzorgd en onderhou-
den uit; de wc’s voor cliënten waren vaak vies; in de slaapkamers was
het een bende; in huiskamers waren stoelen en ander meubilair nogal
eens kapot en niet altijd schoon. Cliënten noch medewerkers leken
zich hiervoor verantwoordelijk te voelen. 
Kwam ik op een afdeling, dan kon ik overal binnenlopen, al dan

niet gezien. Ik werd zelden staande gehouden. Ook werd me niet ge-
vraagd wat ik er kwam doen, zelfs toen de meeste medewerkers me
nog niet kenden. Onbegrijpelijk vond ik dat, want op een aantal afde-
lingen stonden kamerdeuren open en kon iedereen er zo vandoor gaan
met de spullen van de mensen die er verbleven. Terwijl er wel over ge-
klaagd werd, want wat waren de mensen vaak hun spullen kwijt.

BEJEGEnInG

Verder schrok ik vaak van de bejegening. Ik vond dat cliënten nogal
eens werden behandeld als kleine kinderen. Zo hadden ze bijvoor-
beeld geen beheer over de sleutel van hun slaapkamerraam. Daarvoor
moesten ze bij de verpleegkundige zijn, die het raam voor hen moest
openen. Ik heb een keer geklokt: het duurde tien minuten voordat de
verpleegkundige, die achter de computer zat, met de cliënt meeliep
naar haar kamer. De vrouw die slecht ter been was, kwam verschei-
dene keren vragen of ze alsjeblieft mee wilde komen. Telkens was het
antwoord ‘ik kom zo’. Dit raakte me, maar ik realiseerde me ook dat
ik misschien in mijn verpleegkundig verleden net zo had gehandeld.
Op dat moment heb ik iets gezegd in de trant van ‘wat moeten mensen
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soms lang wachten hè?’ Deze voorzichtige reactie had te maken met
mijn ervaring dat verpleegkundigen door andere disciplines vaak heel
gemakkelijk aangesproken worden op hun doen en laten, maar dat
dat omgekeerd lastiger is. Dat had me altijd mateloos gestoord en ik
had me ooit voorgenomen dat zelf niet zo te doen. Ik moest op zoek
naar andere wegen om het gesprek hierover aan te gaan.

culTuur OP DE WErkVlOEr

Cliënten droegen weinig verantwoordelijkheid voor hun behandeling
en hun eigen wel en wee. Behandelplannen werden niet in overleg met
de cliënt gemaakt. Terwijl het bij wet (Wet op de Geneeskundige Behan-
delingsovereenkomst: WGBO) geregeld was dat de cliënt ingelicht
moest zijn over zijn behandeling, deze en eventuele alternatieven vooraf
met hem besproken moesten zijn zodat de cliënt hiermee akkoord kon
gaan, want hij moest samen met zijn behandelaar het behandelplan on-
dertekenen alvorens een behandeling kon worden ingezet.
En ging het niet lekker met iemand, dan kreeg diegene extra me-

dicatie. Er werd niet of nauwelijks gekeken naar en gesproken over
mogelijke oorzaken. 
Maar het ergste vond ik dat cliënten niet als mens gezien werden.

Iemand die nieuw in de instelling werkte, vertelde mij geschokt over
een voorval tijdens het koffiedrinken. Het team van de desbetreffende
afdeling dronk altijd koffie in een van de huiskamers. Daar zaten dan
ook vaak een of meerdere cliënten bij. Zo ook die ochtend, toen een ver-
pleegkundige haar collega’s trakteerde op taart. Ze bood daarbij de
cliënten geen taart aan, ze sloeg hen gewoon over. Toen de verteller haar
hierop attendeerde, vertelde zij dat het de gewoonte was. De koffie en
de taart waren alleen bestemd voor de medewerkers, niet voor de cliën-
ten. Voor de verpleegkundige was dit de gewoonste zaak van de wereld. 
Gelukkig waren er ook voor wie dat niet zo was. En het wilde trou-

wens helemaal niet zeggen dat diegene die wel dat onderscheid maak-
ten, onvriendelijke of weinig toegewijde verpleegkundigen waren.
Integendeel, ook zij werkten evengoed met heel veel liefde voor en met
deze mensen. Het had eerder te maken met de cultuur waarin opgeleid
en gewerkt werd en waarin zij hun zorg- en mensvisie ontwikkelden.
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In de loop van de tijd ontdekte ik, dat medewerkers amper op de
hoogte waren van de nieuw(st)e ontwikkelingen in de zorg voor lang-
durig van zorg afhankelijke mensen. Weinigen waren op de hoogte
van bijvoorbeeld de rehabilitatie-gedachte en bijna niemand had 
gehoord van HEE-teams. HEE staat voor Herstel, Empowerment en
Ervaringsdeskundigheid. 

WErkTHEMA

Door mezelf de tijd te geven en door vanuit het perspectief van de
cliënt proberen te onderzoeken wat mij als humanistisch raadsvrouw
te doen zou staan, werd ik me steeds sterker bewust van het lijden van
de mensen in de psychiatrie. Daarom heb ik dat als centraal thema
gekozen en was dat voor mij het vertrekpunt om mijn werk vorm en
inhoud te geven. Ik was erg geraakt door hun leed. Zij zagen er vaak
zo onverzorgd uit en kampten met bijwerkingen van medicatie. Daar-
bij leefden ze met meerdere cliënten in gemeenschappen waar het be-
paald niet altijd prettig toeven was vanwege spanningen en agressie
onderling. Ook leken de woonvormen niet direct een geschikte plek
voor mensen om te herstellen van een ernstige ziekte. Het was er niet
altijd schoon en heel, daarbij waren het geen prettige en goed inge-
richte voorzieningen. 

TAAksTEllInG En VIsIEOnTWIkkElInG

Ik stelde mijzelf daarom de volgende taken. Om te beginnen wilde ik
veel ruimte bieden aan individuele cliënten om bij mij op adem te kun-
nen komen of om uitgebreider met mij bij het leven stil te staan. Ook
wilde ik hen het aanbod doen om samen met anderen in een gespreks-
groep na te denken over wat belangrijk of zingevend is in het leven.
Die gespreksgroepenwilde ik op verschillende wijzen invulling geven,
aansluitend bij de mensen die daarvoor intekenden. 
       Daarnaast wilde ik mij richten op de medewerkers. Ik wilde met
hen in gesprek gaan over de gegeven zorg: hoe ziet die zorg eruit, wat
drijft hen daarbij, waar zijn ze trots op en wat zou er beter kunnen?
Voor dat laatste zouden zij ook in gesprek moeten gaan met de cliën-
ten over de gegeven zorg. En ik wilde hen, voor zover nodig, bekend
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maken met nieuwe manieren van omgang met cliënten zoals dat van-
uit het gedachtegoed van rehabilitatie en HEE-teams door Wilma
Boevink werd gepropageerd.4

Jaren later hield ik een pitch om deelnemers voor een door mij ge-
organiseerde workshop te werven (zie het kader hieronder). Ik neem
deze integraal op om duidelijk te maken dat mijn visie op geestelijke
verzorging in de ggz zich al doende bleef ontwikkelen. Kern daarvan
is dat de positie van geestelijke verzorging in de organisatie niet lan-
ger perifeer dient te zijn, zoals in het verleden, maar juist centraal.
Daarom wordt in de ondertitel van deze bundel ook gesproken over
vernieuwing van geestelijke verzorging.

De grenzen van het vak verleggen

Delta Psychiatrisch centrum zit in een fusie met de rotter-

damse verslavingszorg. De toekomst van de Dienst Geestelijke

Verzorging (DGV) is daarin uiterst onzeker en de dienst dreigde

zelfs te verdwijnen. Wat te doen als humanistisch geestelijk

verzorger? 

Het is mijn overtuiging dat de zorg voor psychiatrisch cliënten

anders (humaner) moet en kan: namelijk vanuit de dialoog

tussen gelijkwaardige gesprekspartners: cliënten, naasten en

hulpverleners. Daar wil ik een belangrijke rol in vervullen!

Ik organiseer al langer gesprekken op allerlei niveaus binnen

de instelling: niet alleen een afdelingsgebonden moreel beraad

met medewerkers, maar óók Deltabrede dialogen over de

waarden in de zorg met medewerkers, (ex-)cliënten en hun

naasten. niet alleen spiegelbijeenkomsten over de gegeven

zorg, maar óók gesprekken met het bestuur over de toekom-

stige zorg in onzekere tijden. 

4  Zij promoveerde op 13 april 2017 aan de Universiteit Maastricht op haar 
onderzoek (Boevink, 2017).
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Dat vraagt van mij dat ik mij verbind met de instelling en de

mensen die daar onderdeel van uitmaken. Ik zoek actief de sa-

menwerking, ook (of juist dan) wanneer de richting die de in-

stelling kiest mij tegen de borst stuit! 

Ik nam dan ook het initiatief om de raad van Bestuur voor te

stellen de DGV om te vormen tot een Dienst Levensoriëntatie

voor Zingeving en Waarde(n)volle zorg. Een dienst waar gees-

telijk verzorgers (i.o.) zich richten op alle aspecten van de zorg

die waardegeladen zijn. Een dienst die werkt voor heel Delta,

voor zowel cliënten, hun naasten als medewerkers. Een dienst

die bijdraagt aan reflectie en waardenonderzoek, zingeving en

levensoriëntatie. Ik stelde voor twee nieuwe medewerkers in

dienst te nemen die bij konden dragen aan deze nieuwe dienst.

Deze actie is natuurlijk niet zonder risico's. niet alleen risico's

in termen van de toekomst van de geestelijke verzorging in

Delta. Ik verken ook de grenzen van mijn vak. Dat maakt me

soms onzeker, maar ik ga uit van mogelijkheden en bedenk

telkens weer waarvoor ik het doe: een waardig leven voor

mensen met een psychiatrische aandoening!

Voor de toekomst van de humanistische geestelijke verzorging

denk ik dat we veel vaker de grenzen van het vak moeten op-

zoeken, risico's nemen, ons moeten verbinden met de instel-

ling waar we voor werken, en onze bijdragen moeten gaan

leveren vanuit onze eigen visie op de toekomst van de zorg. 

Vind jij dat ook? In mijn workshop wil ik graag met je onder-

zoeken hoe dat er in jouw instelling uit zou kunnen zien. 
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