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Voorwoord
"Er bestaat een stilte waarin het gras groeit,
de graankorrel sterft,
het leven verwekt wordt.
Er bestaat een stilte
waarin het luisteren geboren wordt,
het woord tot leven komt,
het bewustzijn tot besef komt." 1
De dood hoort bij het leven. Zorg in de laatste fase van het leven is vaak nodig. In de intramurale
zorg is de spirituele dimensie een vast onderdeel van palliatieve zorg. Tot voor kort was dat nog
niet het geval in de thuissituatie.
Kan de geestelijk verzorger bijdragen aan de kwaliteit van leven in de laatste fase? Wordt
spirituele zorg een structureel onderdeel van goede palliatieve thuiszorg? Kan het de laatste fase
van het leven verrijken? Wordt spirituele zorg dan een zegen? Dit onderzoek wil een bijdrage
leveren aan het onderwerp ‘spirituele zorg in de palliatieve eerstelijns zorg’.
In het kader van mijn master Geestelijke Verzorging heb ik gekozen voor dit onderwerp, omdat ik
een praktijkgericht onderzoek wilde doen, dat bij voorkeur nuttig zou kunnen zijn voor het
formuleren van (nieuw) beleid. In overleg met mevr. Madeleine Timmermann, hoofd Geestelijke
Verzorging van Stichting Groenhuysen, kwamen we tot het onderwerp: de evaluatie van de pilot
geestelijke verzorging in de palliatieve thuiszorg. Zij is ook mijn begeleider geweest tijdens mijn
stage bij Stichting Groenhuysen. In de regio Roosendaal loopt sinds ruim een jaar een pilot die
gefinancierd is door Stichting Team Doelbewust. Sinds 1 januari maakt de overheid de
financiering van geestelijke zorg in de palliatieve thuiszorg mogelijk. Ervaringen in de pilot kunnen
van belang zijn voor verder onderzoek en uitvoering.
Een deel van mijn beroepsleven heb ik doorgebracht in de wereld van de Volkshuisvesting. Ik heb
in die functie veel huisbezoeken afgelegd. Mensen opzoeken in hun eigen huis, is voor mij nog
steeds bijzonder: dat iemand je binnenlaat in het eigen domein, je toegang geeft tot zijn of haar
leven: letterlijk en figuurlijk. Ook de geïnterviewden in dit onderzoek merkten dit herhaaldelijk op.
De sfeer van een gesprek in de thuissituatie is anders dan in een intramurale zorginstelling, dat
maakt het werk van geestelijke verzorging in de eerste lijn uniek.
Dit onderzoek kon niet plaatsvinden zonder de hulp van een aantal mensen. Mijn dank is in de
eerste plaats voor mevr. dr. Madeleine Timmermann voor het aanreiken van het onderwerp en de
begeleiding bij het verzamelen van de data. Ik dank ook mevr. drs. Kim van der Weegen voor het
beschikbaar stellen van haar interviews.
Twee organisaties zijn voor dit onderzoek belangrijk geweest:
- Stichting Groenhuysen is een grote zorginstelling voor ouderen in de regio Roosendaal. De
zorginstelling heeft voor dit onderzoek toestemming verleend, omdat het project onder haar
werkzaamheden valt.
- Stichting Team Doelbewust is een stichting die onderzoek en projecten sponsort voor
kankerpatiënten. Ook deze stichting heeft toestemming gegeven voor het onderzoek. Zij
hebben het project ‘geestelijke verzorging in de palliatieve thuiszorg’ tot nu toe gefinancierd.
Ik dank ook mijn begeleider van de Radboud Universiteit, de heer dr. Michael Scherer-Rath, voor
zijn geduldige en deskundige begeleiding.
Tot slot dank ik mijn zus die zo lief is geweest om de uiteindelijke tekst te corrigeren op taalfouten.

Catharina. uit Dabarbericht 1 – (2005), geraadpleegd 3 april 2019. Beschikbaar via
www.pastoralezorg.be/page/spiritualiteit-binnen-palliatieve-zorg.
1Visser
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Samenvatting
Geestelijke verzorging in de eerste lijn staat nog niet zo lang in de
belangstelling. In de regio Roosendaal is nu bijna twee jaar ervaring opgedaan in de palliatieve
thuiszorg dankzij fondswerving.
Sinds begin 2019 is er ook landelijk financiering beschikbaar gesteld voor geestelijke verzorging in
de palliatieve zorg en bij eenzaamheidsproblematiek in de eerste lijn.
Het project in Roosendaal is de aanleiding geweest voor dit onderzoek. Wat waren de ervaringen
tot nu toe? Hoe hebben patiënten, hun naasten en deelnemende zorgverleners de inzet van de
geestelijk verzorger ervaren?
In dit onderzoek is ervoor gekozen om onder meer antwoorden van zorgverleners te bespreken
aan de hand van de eisen die de presentiebenadering stelt aan goede palliatieve zorg, omdat
goede zorg de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger centraal stelt evenals in de
presentiebenadering.
Zoals ook uit dit onderzoek naar voren is gekomen, is onvoldoende bekend wat geestelijke zorg
inhoudt en wat een geestelijk verzorger kan betekenen in de palliatieve thuiszorg. De verwachting
is, dat - nu er voldoende middelen ter beschikking zijn - hier verandering in zal komen.
De vraag naar criteria voor verwijzingen naar de geestelijk verzorger wordt daardoor urgent. Dit
onderzoek heeft gepoogd inzicht te geven in enerzijds belemmeringen daarbij en anderzijds de
voordelen aan te geven voor patiënten, directbetrokkenen en zorgverleners in de palliatieve zorg.
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Inleiding
De inzet van geestelijke verzorging in de eerstelijnszorg is nu nog nauwelijks mogelijk, terwijl de inzet
van geestelijke verzorging in instelling of ziekenhuis mogelijk is bij een verblijf van 24 uur of langer.2
Tegenwoordig wordt er in ziekenhuizen naar gestreefd om patiënten, zeker palliatieve, kort of
uitsluitend voor een dag op te nemen. In de eerste lijn worden patiënten in de palliatieve fase van hun
ziekte zo lang mogelijk thuis verzorgd en verpleegd. Als dit gewenst en mogelijk is ook in de terminale
fase en kunnen zij thuis te overlijden. In sommige situaties wordt alsnog gekozen voor opname in
verpleegtehuis of hospice dan zijn bij binnenkomst de zieken al sterk fysiek en/of geestelijk achteruit
gegaan en is geestelijke zorg niet altijd meer mogelijk.
In instelling en ziekenhuis houdt kwalitatief goede palliatieve zorg het volgende in 3:

Definitie Palliatieve zorg in het Kwaliteitskader (gemodificeerd WHO 2002)
“Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die
te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen
en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en
behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het
beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie,
toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.”
Ook in de thuissituatie zijn al deze aspecten voor goede zorgverlening van belang. De palliatieve zorg
in de eerste lijn richt zich in eerste instantie voornamelijk op de medische, lichamelijke zorg. In alle
hectiek van de dagelijkse zorg, heeft de huisarts of zorgverlener niet altijd (voldoende) tijd, kennis en
kunde om levensvragen te signaleren of erover in gesprek te gaan.4 Huisartsen voelen zich vaak
onzeker over hoe de spirituele zorg te verlenen. Ook patiënten en directbetrokkenen kunnen zich
geremd voelen om met zorgverleners te praten over spiritualiteit.5
Waar in het verleden de pastoor en de dominee in belangrijke mate de zieke en hun naasten in de
thuissituatie bijstonden bij ingrijpende levensgebeurtenissen en in het omgaan met existentiële
vragen, wordt er door de secularisatie steeds minder een beroep gedaan op geestelijke ondersteuning
vanuit de kerkelijke organisaties en ontbreekt de geestelijke zorg meestal in de eerste lijn 6. Voor
geestelijke zorg is pas sinds kort een (tijdelijke?) voorziening. 7 De palliatieve fase ervaren mensen als
een heftige periode die vragen oproepen over persoonlijke doelen en verwachtingen in het leven, ook
wel ervaringen van contingentie genoemd, vragen rondom zin en betekenisgeving. Er ontstaat een

Staatsblad, ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’, (2015): 25 pp. geraadpleegd 16 april 2019.
Beschikbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-407.html, art 6a.
3 IKNL/Palliactief, ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’, (2017): 95 pp. geraadpleegd 16 april
2019. Beschikbaar via https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/kwaliteitskader-palliatieve-zorg.
4 IKNL/Palliactief, ‘Knelpuntenanalyse palliatieve zorg in de eerste lijn’, (2017), geraadpleegd 16 april
2019. Beschikbaar via https://www.iknl.nl/docs/defaultsource/PDF_Docs/knelpuntenanalyse_palliatieve_zorg_in_de_eerstelijn_juni2017.pdf?sfvrsn=2.
5 Vermandere, M. et al. ‘Spirituality in general practice: a qualitative evidence synthesis’. British
Journal of General Practice. (November 2011): 749-752.
6 Schilderman, H., ’Geestelijke verzorging als casus van de ontkerkelijking’. Religie en Samenleving 1
(2013): 1, 205-242.
7 Minister de Jonge, Kamerbrief, VWS ‘Aanpak geestelijke verzorging/levensbegeleiding’, 3 oktober
2018, geraadpleegd 10 december 2019. Beschikbaar via
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/08/kamerbrief-over-aanpakgeestelijke-verzorging-levensbegeleiding.
6
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sterke behoefte aan het bespreken van deze levensvragen ongeacht de levensbeschouwing of religie.
8

Geestelijk verzorgers beschikken over de deskundigheid om patiënten en hun directbetrokkenen bij te
staan in deze fase van hun leven9. Zorgverleners en artsen in de thuissituatie denken niet vaak aan
inschakeling van een geestelijk verzorger, mede omdat zij niet altijd goed op de hoogte zijn van het
werk van de geestelijk verzorger. Omdat er tot voor kort geen financiering mogelijk was, zijn er in de
thuissituatie nog weinig mogelijkheden voor het inzetten van geestelijke zorg. Het zou beter bekend
en meer mogelijk moeten zijn om de geestelijk verzorger te betrekken bij de palliatieve (terminale)
zorg en indien gewenst patiënten en hun naasten ondersteuning te kunnen bieden.
Spirituele zorg is één van de dimensies van palliatieve zorg. Hoe verhouden de verschillende
domeinen van zorg zich tot elkaar in de praktijk en hoe worden deze op elkaar afgestemd? Wie
schakelt de geestelijk verzorger in en wanneer? In de eerste lijn is de samenwerking tussen
zorgverleners van belang: coördinatie van de zorg en onderlinge afstemming van de zorg is daarom
noodzakelijk. Er kan voor gekozen worden om te overleggen in een multidisciplinair team, in de
intramurale zorg is dit zelfs een verplichting. Om die reden zijn en worden er Palliatieve
Thuiszorgteams opgericht waarin artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkers
zitting hebben.
Dit onderzoek is opgezet om een project in de regio Roosendaal te evalueren. Omdat geestelijke zorg
in de thuissituatie (nog) niet gefinancierd wordt uit de basisverzekering of Wet Maatschappelijke
ondersteuning is er een sponsor bereid gevonden om een pilot te financieren. Stichting Team
Doelbewust is een stichting die zich tot doel stelt “ het organiseren van en deelnemen aan
evenementen in de ruimste zin van het des woords met als doel geld in te zamelen ten behoeve van
financiële ondersteuning van geregistreerde kanker gerelateerde goede doelen of instellingen”.10
Het project is opgezet door dr. Madeleine Timmermann, hoofd Geestelijke Verzorging van Stichting
Groenhuysen: een grote zorginstelling voor ouderenzorg in de regio Roosendaal. Groenhuysen
beschikt over meerdere woonvormen en dagbesteding voor demente ouderen, een revalidatiekliniek
voor ouderen, een hospice en een afdeling thuiszorg.
Sinds ruim een jaar is er in de regio Roosendaal op verzoek en op verwijzing van artsen of andere
zorgverleners geestelijke zorg ingezet in de eerstelijns palliatieve (meestal terminale) zorg. De
geestelijk verzorger nam in de regio deel aan het overleg van een aantal Palliatieve Thuiszorgteams
(PaTz-overleg). In dit onderzoek is bij benadering beschreven hoe deze inzet is verlopen en wat het
heeft opgeleverd voor patiënten of nabestaanden, artsen en zorgverleners. Hoe is de geestelijke
verzorger in deze pilot ervaren als een (structureel) onderdeel van de palliatieve thuiszorg en/of als
een (incidentele) zegen?

Hartog, I. et al, ‘Narrative meaning making and integration: Toward a better understanding of the way
of falling ill influences quality of life’. Journal of Health Psychology, (2017): 1-17.
9 Schilderman, 205-242.
10 Stichting Team Doelbewust, ‘Beleidsplan’, (2018): 1, geraadpleegd 15 december 2018. Beschikbaar
via https://teamdoelbewust.nl/team-doelbewust/beleidsplan/.
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1.

Onderzoeksopzet

1.1.

Doelstelling van het onderzoek

In de inleiding is opgemerkt, dat de inzet van geestelijke zorg in de palliatieve thuiszorg van belang
kan zijn voor patiënten en directbetrokkenen, maar niet altijd beschikbaar is en belemmerd wordt door
een aantal factoren. De ervaringen van de pilot in de regio Roosendaal kunnen voor andere regio’s
van betekenis zijn door te onderzoeken hoe geestelijk verzorgers ingezet kunnen worden en welke
knelpunten een rol kunnen spelen bij deze inzet.
De doelstelling van dit onderzoek is daaruit afgeleid: inzichten verwerven over inzet van geestelijke
verzorging in de palliatieve thuiszorg door de ervaringen van de deelnemende Palliatieve
Thuiszorgteams en van de betrokken patiënten/nabestaanden na het eerste jaar inzet van een
geestelijk verzorger in Roosendaal te beschrijven en te inventariseren wat de verwachtingen zijn voor
de toekomst.
Dit is een exploratief-beschrijvend onderzoek. De aantallen van de geïnterviewde personen zijn te
klein om conclusies te kunnen trekken. Er wordt een beschrijving gegeven van de ervaringen van de
deelnemers aan het project. In de uitkomst van dit onderzoek zijn de resultaten gebundeld in een
beschrijving van de resultaten tot nu toe, het potentieel en zo mogelijk het effect hiervan i.v.m.
aanbevelingen voor de toekomst in deze regio en eventueel in andere regio’s.

1.2.

Onderzoeksvraag

Wat waren de ervaringen na het eerste jaar inzet van een geestelijk verzorger in de palliatieve
thuiszorg in Roosendaal, van de betrokken patiënten/nabestaanden en van de zorgverleners die
deelnemen aan de Palliatieve Thuiszorgteams (PaTz-teams). Wat zijn de verwachtingen en
aanbevelingen voor de toekomst?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de deelvragen als volgt:
1. Wat zegt de theorie over inzet van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg in de eerste
lijn?
2. Wat vonden de betrokkenen zoals patiënten/nabestaanden, huisartsen en zorgverleners van
de inzet van een geestelijk verzorger en welke resultaten waren er volgens de betrokkenen na
een jaar inzet in de regio Roosendaal?
3. Wat waren de verwachtingen van en de aanbevelingen voor inzet van geestelijke verzorging
bij palliatieve zorg in de eerste lijn in Roosendaal bij voortzetting van deze inzet?
4. Wat is het beleid van de overheid over inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn?

1.3.

Onderzoeksdesign

Voor de beantwoording van de deelvragen is gebruik gemaakt van methodische triangulatie 11:
literatuurstudie, observatie en kwalitatieve interviews.
In de volgende paragrafen wordt kort aangegeven hoe de deelvragen door mij zijn
geoperationaliseerd.

11

Baarda, B. et al, Basisboek Kwalitatief Onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van
kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, 2013, p. 244.
8

1.3.1.

De eerste deelvraag:

“Wat zegt de theorie over inzet van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg in de eerste
lijn?”.
In de theorie is gezocht naar wat de geestelijke zorg in de palliatieve zorg inhoudt. De focus
lag hierbij op de thuissituatie en het multidisciplinaire karakter van palliatieve zorg.
In dat kader zijn de volgende subvragen gesteld:
1. Wat is palliatieve zorg, een palliatief netwerk en een Palliatief Thuiszorgteam?
2. Wat is goede kwaliteit van palliatieve zorg?
3. Wat is geestelijke zorg in de palliatieve eerstelijns zorg?
4. Wat is het overheidsbeleid op het terrein van geestelijke verzorging in de eerste lijn?
1.3.2.

De tweede deelvraag:

“Wat vonden de betrokkenen zoals patiënten/nabestaanden, huisartsen en zorgverleners van
de inzet van een geestelijk verzorger en welke resultaten waren er volgens de betrokkenen na
een jaar inzet in de regio Roosendaal? “.
Voor deze deelvraag werden patiënten/nabestaanden, huisartsen en verpleegkundigen
geïnterviewd in de regio Roosendaal evenals de betrokken geestelijk verzorgers.
De resultaten van de ervaringen van patiënten zijn door mij verzameld in observaties en
interviews van patiënten en de betrokken geestelijk verzorgers. Interviews van de
zorgverleners zijn ter beschikking gesteld door de onderzoeker drs. Kim van der Weegen. Van
deze interviews zijn samenvattingen gemaakt (bijlagen 2 en 3) om te komen tot topics 12 die
voor dit onderzoek van toepassing zijn. De topiclijst:
1 De visie van de respondenten op palliatieve zorg en spirituele zorg.
2 De visie van de respondenten op wat goede palliatieve zorg is.
3 De visie op spirituele zorg in hun werk.
4 De samenwerking in de palliatieve thuiszorg en tijdens het PaTz-overleg.
De topics zijn de leidraad geweest voor de beschrijving van de resultaten van de analyse van
de interviews in het empirisch gedeelte.(Hoofdstuk 4)
1.3.3.

De derde deelvraag:

“Wat zijn de verwachtingen van en de aanbevelingen voor inzet van geestelijke verzorging bij
palliatieve zorg in de eerste lijn in Roosendaal bij voortzetting van deze inzet?”.
Ook voor de beantwoording van deze vraag is gebruik gemaakt van de interviews van zowel
huisartsen als verpleegkundigen die door de onderzoeker drs. Kim van der Weegen zijn
afgenomen en van de interviews van de beide betrokken geestelijk verzorgers door mijzelf. De
resultaten hiervan zijn opgenomen in de conclusies en discussie.(hoofdstuk 5)
Alle geïnterviewde zorgverleners en de twee betrokken geestelijk verzorgers zijn deelnemers
aan een PaTz-overleg. Overwegende dat deelname van de geestelijk verzorger in de
verschillende PaTz- overleggen een belangrijk deel van het project uitmaakt en ook nog vrij
uniek is in Nederland lijkt het voor de hand liggend om het onderzoek tevens te richten op de
deelname van de geestelijk verzorger aan dit overleg.

12

Baarda et al., 213.
9

Voor de beschreven werkwijze t.a.v. patiënten, geestelijk verzorgers en het gebruik van de
transcripten van de interviews van huisartsen en verpleegkundigen van de deelnemende
PaTz-teams is toestemming verleend door de commissie Onderzoek en Ethiek van
Groenhuysen.
1.3.4.

De vierde deelvraag:

“Wat is het beleid van de overheid over inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn?
De nieuwste ontwikkelingen in de landelijke financiering van geestelijke zorg in de thuissituatie
worden besproken aan de hand van gegevens van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. (hoofdstuk 4)

1.4.

Indeling van het verslag

Het verslag van mijn onderzoek is ingedeeld in twee gedeelten:
 Het literatuuronderzoek
 Het empirisch onderzoek.
In het literatuuronderzoek worden de resultaten op de eerste en de vierde deelvraag besproken.
(hoofdstuk 2)
In het empirisch gedeelte worden de uitkomsten van het onderzoek naar de tweede en de derde
deelvraag gepresenteerd, beginnend met een verantwoording van de gebruikte methoden (hoofdstuk
3) en gevolgd door de presentatie van de resultaten.(hoofdstuk 4)
In het laatste hoofdstuk bespreek ik naast een reflectie op het onderzoek, de conclusies en de punten
van discussie die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.(hoofdstuk 7)

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van het literatuuronderzoek beschreven
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2.

Het literatuuronderzoek

Op basis van de eerste deelvraag en de vierde deelvraag wordt in dit deel de resultaten van het
literatuuronderzoek beschreven.
Het literatuuronderzoek geeft informatie over het onderzoeksterrein en onderzoeken van andere
onderzoekers. Tevens geeft het informatie over de kenmerken van de begrippen die in het onderzoek
worden gebruikt.13
Voor de beantwoording van de deelvragen 1 en 4 is in de literatuur en vakbladen gezocht naar van
toepassing zijnde theorie en de inhoud geanalyseerd om een kader en achtergrond te geven aan het
onderzoek.
In dit onderzoek heb ik de eerste deelvraag in vier subvragen geoperationaliseerd:
In de volgende paragrafen worden deze vragen vanuit de literatuur beantwoord.
2.1.

Subvraag 1: Wat is palliatieve zorg, het Netwerk Palliatieve zorg en een Palliatief
Thuiszorgteam

“Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten
die te maken hebben met problemen die gerelateerd zijn aan een levensbedreigende aandoening,
door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige
beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en
spirituele aard”.14
In deze definitie is sprake van een medische benadering waarin pijn en andere problemen zorgvuldig
beoordeeld en behandeld dienen te worden.
Verbetering van kwaliteit van leven is moeilijk meetbaar, omdat het gaat om het bevragen van ernstig
zieke mensen, maar ook omdat het een subjectieve beoordeling is van betrokkenen. De definitie is
gericht op de uitkomstmaat: verbeterde zorg en minder op het zorgproces zelf. Gepleit wordt daarom
voor een meer integratieve benadering van palliatieve zorg.
In deze benadering zijn er drie belangrijke sporen te onderscheiden:
- de relatie tussen de zorgverleners: in de thuissituatie de huisarts en de thuiszorg
- de betekenis die de zieke en de andere betrokkenen aan de situatie van ziekte en
achteruitgang geven
- de aandacht voor het levenseinde zelf en de betekenisverlening aan de dood door de zieke
en de andere betrokkenen.15
De relatie tussen de zorgverleners benadrukken het interdisciplinaire karakter van palliatieve zorg:
generalistische zowel als specialistische zorgverleners worden ingeschakeld. Zelfs vrijwilligers worden
bij de zorg betrokken. Bij de inzet van al deze zorgverleners is het des temeer van belang dat er nauw
wordt samengewerkt met de zieke en directbetrokkenen. Ook dient er een duidelijke coördinator te
zijn.16

13

Baarda et al., 22.
World Health Organization, ‘Key facts Palliative Care’, ( 2018): 4 pages, geraadpleegd 1 maart
2019. Beschikbaar via https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care.
15 Ettema, E. en Leget, C. ‘ Kwaliteit van leven in de palliatieve zorg. Waar hebben we het over?’
Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 24: 3 (2014): 71-75.
16 IKNL/Palliactief, ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’,11.
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In 2014 is het Nationale Programma Palliatieve Zorg gestart. In dit programma zijn de drie sporen in
de benadering opgenomen. De overheid investeert hierin om de palliatieve zorg op een hoger plan te
brengen. De zorg heeft als doel om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk,
psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning te bieden, die op hun
wensen en behoeften aansluit 17.
In het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland 18 worden vier verschillende domeinen
onderscheiden:
1.
Het fysieke domein:
Het zorgen voor een kwalitatief goede behandeling van fysieke klachten en zorg dragen voor fysiek
welbevinden van de patiënt met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.
2.
Het psychische domein:
Het signaleren van psychische problemen en zorgdragen voor adequate hulp en begeleiding van de
zieke en de naasten op dit terrein. Psychische en fysieke problemen beïnvloeden welbevinden elkaar
in hoge mate. Het bieden van een veilige situatie voor de zieke en de naasten speelt een grote rol en
stelt hoge eisen aan de communicatievaardigheden van de zorgverlener.
3.
Het sociale domein:
Door ziekte verandert het sociale netwerk meestal en worden relaties anders. De zieke kan zich
eenzaam gaan voelen of het sociale netwerk is al grotendeels verdwenen door ouderdom of ziekte.
De zorgverlener dient oog te hebben voor het sociaal welbevinden en de zieke daarin te
ondersteunen.
4.
Het spirituele domein :
In het spirituele domein is de aandacht gericht op de unieke beleving en betekenisverlening die de
zieke en de naasten verlenen aan de ziekte, achteruitgang en het levenseinde.19 Hoewel elke
zorgverlener in de omgang met de zieke en de naasten hiervoor respect en aandacht dient te hebben,
zijn deze ervaringen van contingentie bij uitstek het terrein van zorg door een geestelijk verzorger. Op
dit onderwerp wordt nog teruggekomen. (2.3.)
Palliatieve zorg kent vele aspecten. In het Nationaal Plan wordt voor 2020 een aantal doelen aan
verbetering van palliatieve zorg gesteld.20
Ten aanzien van bewustwording:
- Het bewustzijn over palliatieve zorg onder de bevolking vergroten zodat het normaal wordt om
tijdig stil te staan bij het levenseinde.
- Het bewustzijn onder zorgverleners vergroten zodat het normaal wordt om wel of niet
doorbehandelen te overwegen.
Op het terrein van organisatie en continuïteit:
- Mensen kunnen meer dan nu het geval is op de plek overlijden die zijzelf wensen. Dit zal
meestal thuis zijn.
De zorg is dichtbij georganiseerd en de aansluiting tussen eerste en tweede lijn is verbeterd.
- Palliatieve zorg is onderdeel van de reguliere zorgverlening en sluit beter aan bij (onder meer)
de ouderenzorg en de welzijnssector.
- Specialistische en multidisciplinaire kennis is snel beschikbaar, met meer aandacht voor de
sociale en spirituele dimensie tijdens de palliatieve fase

Agora, ‘Nationaal Programma Palliatieve Zorg’, geraadpleegd 3 maart 2019. Beschikbaar via
https://www.nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/Over-nppz.Agora.
18 KNL/Palliactief, ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’, 46-55.
19 Ettema en Leget, 74.
20 Agora, ‘Nationaal Programma Palliatieve Zorg’.
17
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De financiering van palliatieve zorg volstaat, is duidelijk en niet bureaucratisch.

Op het gebied van zorginnovaties en kwaliteit:
- De kwaliteit van de palliatieve zorg is verbeterd.
- Iedereen werkzaam in de zorg heeft een goede basiskennis over palliatieve zorg (inclusief
sociale en spirituele dimensie)
- Meer mensen ervaren fysiek welbevinden tijdens het sterfproces
- De kennis over en organisatie van palliatieve zorg voor speciale doelgroepen (kinderen,
psychiatrische patiënten, verstandelijke gehandicapten, dementerenden, dak- en thuislozen) is
verbeterd.
Op het gebied van patiëntenparticipatie en ondersteuning:
- De behoeften van mensen in de laatste levensfase en hun naasten staan centraal. Mensen in
de laatste levensfase zijn beter voorbereid en meer betrokken als partner bij de palliatieve
behandeling.
- Mantelzorgers zijn minder vaak overbelast.
- De inzet van opgeleide vrijwilligers in de laatste levensfase is mogelijk op alle plaatsen waar
mensen overlijden.
In eerder onderzoek is een dialectiek gevonden in de communicatie van zorgverleners in de palliatieve
zorg. Enerzijds is er de behoefte om de patiënt en de naasten te volgen en anderzijds om in de
gesprekken zelf de moeilijke vragen aan de orde te stellen. Deze tegengestelde werkwijze
veroorzaakt spanning op het terrein van de autonomie van de patiënt en zijn naasten. De vraag is hoe
hier mee om te gaan.21

Op regionaal niveau wordt de palliatieve zorg bevordert door Netwerken Palliatieve Zorg.
Een Palliatief Netwerk bevordert interdisciplinaire palliatieve zorg in een regio door zorg te
coördineren, knelpunten te signaleren, belanghebbenden te informeren en oplossingen te faciliteren.
De focus van de netwerken is breed: zij organiseren informatiebijeenkomsten voor doelgroepen in de
zorg maar ook onder de bevolking zoals ouderenbonden, patiënten en mantelzorgers.
De netwerken hebben zich verenigd in de Stichting Fibula.22
Op lokaal niveau worden er steeds meer Palliatieve Thuiszorgteams (PaTz-teams) gevormd, die de
palliatieve zorg aan huis coördineren en faciliteren om de samenwerking en deskundigheid van
huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen. Deelnemers aan deze teams kunnen verder nog
zijn: verzorgenden; psychologen; maatschappelijk werkers; geestelijk verzorgers;
mantelzorgondersteuners; rouw- en verliesbegeleiders.
In de bijeenkomsten worden patiënten besproken, mits de patiënt daarin heeft toegestemd, met name
als er sprake is van complexe problematiek op medisch of niet-medisch terrein. De geestelijk
verzorger kan hierbij op verschillende manieren ingeschakeld worden, dat kan zijn als deskundige
adviseur in het PaTz-overleg om eventueel een andere, nieuwe visie op de problematiek te bieden of
in het kader van de doorverwijzing van patiënt en directbetrokkenen naar de geestelijk verzorger.

Considine, J. & Miller, K., ‘The Dialectics of Care: Communicative Choices at
the End of Life’. Health Communication 25:2 (2010): 165-174, DOI:10.1080/10410230903544951
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/10410230903544951.
21

22Stichting

Fibula, ‘Palliatieve zorg thuis’, geraadpleegd 18 november 2018. Beschikbaar via
https://www.stichtingfibula.nl/Portals/158/PATZ%20.pdf
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In deze paragraaf is wel gebleken, dat met vier domeinen in de palliatieve zorg en verschillende
doelstellingen het lastig is om te definiëren wat goede kwaliteit van palliatieve zorg in moet houden.
Het wordt nog moeilijker om aan te geven hoe verbetering van kwaliteit van leven in de palliatieve
zorg te bereiken. In de volgende paragraaf wordt hierop ingegaan.
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2.2.

Subvraag 2: Wat is goede kwaliteit van palliatieve zorg

In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de kwaliteit van palliatieve zorg.
Zorgverleners zijn bewust of onbewust altijd met ethische vraagstukken bezig. Zij willen goede zorg
leveren. Wat goede kwaliteit van zorg is, is het terrein van de ethiek. In de ethiek wordt bestudeerd
hoe het menselijk handelen beoordeeld dient te worden. Wat is goed en wat is beschadigend in
menselijk handelen.23 Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, gaat het in de palliatieve zorg vooral
om het zorgproces te optimaliseren. Centraal staat daarbij de relatie tussen de betrokkene en de
zorgverlener. Het is belangrijk welke betekenis de zorgvrager geeft aan de ziekte en het naderend
einde. Er zijn vier betekenislagen te onderscheiden: de feitelijke betekenis, de beleving ervan, de
betekenis in de context van het levensverhaal en de existentiële betekenis.24 De existentiële laag is
vooral van belang: daar waar de zorg niet draait om genezen maar om kwaliteit van leven en het
levenseinde, daar raakt de zorg de vierde betekenislaag over de zin van het bestaan.
De Stichting Fibula wil als landelijke organisatie verbetering van palliatieve zorg faciliteren d.m.v. het
bevorderen van samenwerking en het beïnvloeden van beleid.25

Visie Stichting Fibula
Uitgangspunt voor het werk van Fibula is dat alle activiteiten bijdragen aan betere
palliatieve zorg voor de patiënt en naasten in Nederland. Dat wil zeggen 24/7
toegankelijke, goed afgestemde palliatieve zorg, van constante en hoogwaardige
kwaliteit, geboden in de omgeving die de voorkeur heeft van deze persoon, verleend door
kundige (in)formele zorgverleners. Goede kwaliteit van leven en een betekenisvol en
waardig stervensproces staan daarbij voorop.
Voor Fibula betekent dit:
Zorg dichtbij de patiënt en naasten te organiseren.
Kennis van zorgorganisaties en zorgverleners te bevorderen.
Samenwerking tussen organisaties en verschillende disciplines te bevorderen.
Te bouwen aan een samenhangend en landelijk dekkend netwerk in de palliatieve zorg
dat regionaal ondersteuning biedt aan patiënten, naasten en zorgverleners.

Naast deze praktische en functionele inzet is er de meer theoretische benadering ter onderbouwing
van de praktijk. Hieronder valt onder meer de presentiebenadering. Deze kan een belangrijke bijdrage
leveren aan de interdisciplinaire theorie voor de zorg in het algemeen en voor de palliatieve zorg in het
bijzonder.
Volgens de presentiebenadering heeft de zorg drie opgaven26:
1. Omgaan met het lijden: zorgen dat het lijden niet alles overheerst, maar proberen ruimte te
scheppen door de zieke bij te staan in eenzaamheid, in angst en het ervaren van verval en
verlies van waardigheid door nabij te blijven in de relatie.
2. Bijstaan in omgang met de waarheid: voor de zieke kunnen er tegelijktijdig verschillende
waarheden bestaan. Presentie kan bijdragen in een verwarde situatie waarin het niet goed
komt en helpen daarmee om te gaan.
3. Samen betekenis vinden: vinden wat nog goed is, troost en steun geeft.

23

Hartman, L., Wiedema, F., Widdershoven, G., Molenwijk B. Handboek Ethiekondersteuning.
Amsterdam: Boom, 2016, 39-41.
24 Leget, C. Zorg om betekenis, over de relatie tussen zorgethiek en spirituele zorg, in het bijzonder in
de palliatieve zorg. Amsterdam: SWP, 2013.
25Stichting Fibula, ‘Visie Fibula’, geraadpleegd 15 januari 2019. Beschikbaar via
https://www.stichtingfibula.nl/Over-Fibula.
26 Baart, A. ‘Presentie en palliatieve zorg’. Sociale Interventie 16: 3 ( 2007): 13-25.
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In de volgende paragraaf worden de vier domeinen van de palliatieve zorg besproken en hoe er
inhoud gegeven kan worden aan de opgaven die de presentiebenadering aan de zorg stelt.

2.2.1.

De vier domeinen van palliatieve zorg in relatie tot de presentiebenadering

De palliatieve zorg wordt verdeeld in vier domeinen van zorg: het fysieke, het psychische, het
sociale en het spirituele domein 27
In de thuissituatie waarop dit onderzoek zich richt, hebben de patiënt en betrokkenen meestal
al een uitgebreide (ziekte)geschiedenis doorgemaakt. Door ervaringen met
ziekenhuisbezoeken en soms intensieve behandelingen, kort- of langdurige achteruitgang van
krachten, soms een besluit van niet meer behandelen of een toenemend inzicht in een
naderend levenseinde op korte of langere termijn is de zieke een fase in het leven ingegaan
waarin alles onbekend is en voelt. De verwarring kan groot zijn. In die situatie staat nog niet
vast welke zorg gewenst of noodzakelijk is en hoe deze zorg goed ingezet kan worden.
Het fysieke domein van de palliatieve zorg en de presentiebenadering
In het fysieke domein is de medische zorg van artsen, zorg van verpleegkundigen en
verzorgenden gericht op het zo veel mogelijk beperken van het lijden. De kennis op het terrein
van evidence based behandeling in de palliatieve fase wordt door onderzoek vergroot en door
onderwijs verspreid. Het lijden van patiënten wordt hierdoor aanmerkelijk beperkt en
verminderd. Bij een palliatief ziektebeeld zijn meestal verschillende fasen te onderscheiden. In
de eerste fasen is het niet altijd nodig of gewenst om de zieke intensief medisch te volgen en
te begeleiden. In de terminale fase wordt een intensieve medische zorg meestal noodzakelijk.
Als het lijden door de arts niet of nauwelijks meer behandeld kan worden, kan deze in overleg
besluiten tot palliatieve sedatie. Als de patiënt dit wenst, is er ook nog de weg van euthanasie.
In de presentiebenadering is in het omgaan met lijden, het nabij blijven in de relatie de kern
waar het om draait. Van een goede signalering van klachten en een adequate behandeling
kan alleen maar gesproken worden vanuit nabijheid. Alleen dan kan de zorgverlener
anticiperen op de achteruitgang en wordt er niet achter de feiten aan gelopen. De arts kan niet
plotseling overgaan tot palliatieve sedatie zonder dat de zieke en de betrokkenen in de
besluitvorming zijn betrokken, goed zijn geïnformeerd, zo mogelijk ernaar toe hebben geleefd
en op zijn minst zijn gehoord.
Bij euthanasie geldt dit nog veel sterker: de patiënt dient hier zelf om te hebben verzocht. Zijn
wens is weloverwogen en zowel de arts als de scen-arts zijn hiervan overtuigd.
In dit domein neemt de zorg van verpleegkundigen en verzorgenden een belangrijke plaats in.
Het psychische domein in de palliatieve zorg en de presentiebenadering
Dit domein is bij uitstek het terrein van psychologen. Toch is de psychische zorg voor mensen
in de laatste fase van hun leven niet een standaard onderdeel van de opleiding van deze
professionals. In de presentiebenadering staat omgaan met het lijden centraal, zoals bij angst
om dood te gaan. Deze existentiële problemen worden door hen niet altijd herkend. De
oorzaak kan zijn dat de zorgverlener het onderwerp vermijdt vanwege de eigen angst voor de
dood. Zowel de zieke als familie kan gebaat zijn bij psychische zorg in de palliatieve fase met
name als er sprake is van al bestaande psychische problematiek mits de psychotherapeut
hiervoor specifieke educatie heeft gevolgd.28 De angst voor de dood kan het lijden ernstig

IKNL/Palliactief, ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’ 46-55.
Van Dam, Q. ‘Psychotherapeuten en de dood. Pleidooi voor educatie’. Tijdschrift Psychotherapie 42
(2016):156–168.
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versterken en de verwarring vergroten. Steun in coping met deze angst en verwarring is in dit
domein de opgave.
Het sociale domein in de palliatieve zorg en de presentiebenadering
Het sociaal welbevinden is gericht op de relaties en het sociale netwerk van de zieke en de
directbetrokkenen. In dit domein hoort ook de zorg voor een aantal praktische zaken rondom
de leefwereld in het palliatieve proces zoals werk, (aanpassing van) huisvesting, vervoer,
financiën, het organiseren van respijtzorg e.d. Grotendeels behoort de organisatie hiervan tot
het werkterrein van het maatschappelijk werk. Onderdeel van het beroepsprofiel is het geven
van sociale steun en aandacht voor de communicatie in het sociaal systeem.29 Bijstaan van de
zieke en hun naasten in hun omgang met de waarheid in deze moeilijke periode is hierbij van
groot belang en behoort tot de opgaven die de presentiebenadering stelt aan de zorg.
Het spirituele domein in de palliatieve zorg en de presentiebenadering
In het richtlijnenboek van Integraal Kankercentrum Nederland (IKN) is een definitie
opgenomen van spiritualiteit in de richtlijn: “Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase” .30
“Spiritualiteit is de dynamische dimensie van het menselijke leven die verband houdt met de
wijze waarop personen (individu en gemeenschap) betekenis, doel en transcendentie ervaren,
tot uitdrukking brengen, en/of zoeken en de wijze waarop zij verbonden zijn met het moment,
met zichzelf, met anderen, met de natuur, met datgene wat betekenisvol en/of heilig is.” 31
Zorg voor spiritualiteit wordt dan omschreven als aandacht voor zingeving/spiritualiteit,
begeleiding hierbij en crisisinterventies.32
Kenmerk van palliatieve zorg is, dat het eigenlijk niet te splitsen is in fysieke, psychosociale en
spirituele zorg. Een mens is één geheel en als de zorg tekort schiet op het ene terrein heeft
dat gevolgen voor de zorg op een andere terrein. Gevoelens van angst en eenzaamheid
verergeren de pijn. Leven komt onder druk te staan, als het eindig blijkt te zijn en kan leiden
tot depressieve gevoelens en existentiële vragen.
Iedere zorgverlener, vrijwilliger of mantelzorger wordt volgens de richtlijn spirituele zorg geacht
aandacht te schenken aan spiritualiteit in de relatie met de zieke en de directbetrokkenen. In
de richtlijn is aangegeven, dat dit zou kunnen door drie vragen te stellen: Wat houdt u het
meest bezig? Wat heeft u steun geboden in andere moeilijke momenten? Wie zou u graag bij
u willen hebben?”. Een open en luisterende houding biedt ruimte aan de zieke om zich te uiten
en te verbinden met vroegere en huidige krachtbronnen.
Aandachtig (met aandacht aanwezig) kunnen zijn speelt een rol in de presentiebenadering.
Voordat zorgverleners tot handelen kunnen overgaan, wordt er eerst een betrekking
aangegaan op een specifieke wijze: aandachtig en toegewijd. Pas dan kan blijken wat de
zorgverlener voor de ander kan zijn en om welk verlangen, om welke nood het gaat. De relatie
staat voorop en niet het (medisch) handelen.33
In het spirituele domein gaat het bij uitstek om ‘het samen ontdekken wat betekenis geeft’. Dit
is voor de geestelijk verzorger het gebied waarin hij of zij als spiritueel counselor is opgeleid.

BPSW, ‘Beroepsprofiel maatschappelijk werker Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk
werkers’, (2017), geraadpleegd 3 april 2019. Beschikbaar via www.nvmw.nl/brochure/beroepscode.
30 IKNL/Palliactief, ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’, (2.0):
https://www.pallialine.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=1081&unique=e5520
580e32b96ea50c1c4fb5993260c
31 Puchalski et al. ‘Improving the Quality of Spiritual Care as a Dimension of Palliative Care: The
Report of the Consensus Conference’. Journal of Palliative Medicine 10 (2009): 887.
32 Leget, C. ‘Spirituele zorg en geestelijk verzorgers’. Bijblijven 29:7 (2013): 45-51.
33 Baart, A. Aandacht. Etudes in presentie. 3e druk. Amsterdam: Boom uitgevers, 2016.
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In de richtlijn van het IKN ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ wordt spirituele zorg
verdeeld in drie vormen: aandacht, begeleiding en crisisinterventie bij een spirituele crisis
(ABC-model) 34.
Een spirituele crisis wordt gebaseerd op signalen als:
 “Diepgaande vragen over de betekenis of zin van het eigen leven;
 Rouw of verlies van de verbinding met zichzelf, anderen of een hogere
macht (God);
 Een diepgaande verandering in de persoon;
 Een cirkelend proces van zoeken maar niet vinden van evenwicht.”35
Bij de bovenstaande drie vormen (ABC-model) voor spirituele zorg worden in een tabel de
bijbehorende taken van zorgverleners genoemd zoals onder meer: luisteren, ondersteunen,
begeleiden, verkennen, onderkennen, signaleren, behandelen en doorverwijzen. Deze taken
worden toegewezen in meer of mindere mate aan professionele zorgverleners. De geestelijk
verzorger krijgt in deze richtlijn naast taken als ondersteunen, begeleiden en behandelen als
enige de taak van representeren (van religie) en van verbinden (van het levensverhaal met
rituelen e.d.) toebedeeld. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de specifieke
invulling van geestelijke verzorging door een geestelijk verzorger in de palliatieve zorg.
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IKNL/Palliactief, ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’, 14-18.
IKNL/Palliactief, ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’, 11.
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2.3.

Subvraag 3: Wat is geestelijke zorg in de palliatieve eerstelijns zorg?

Hoe geestelijke verzorging in de palliatieve zorg inzetbaar is, wordt in deze paragraaf besproken.
Geestelijke verzorging is professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en
levensbeschouwing. Inhoudelijk hebben geestelijk verzorgers een brede kennis van
zingevingsprocessen en levensbeschouwing, van godsdienst en spirituele bronnen en van ethiek.
In paragraaf 2.1. is melding gemaakt van het inter- en multidisciplinaire karakter van palliatieve zorg:
ook daar kan de geestelijke zorg een bijdrage aan leveren in de vorm van deelname aan overleg op
casusniveau .
Procesmatig zijn geestelijk verzorgers in staat om hun kennis en reflecties te delen met anderen, en
verbindend aanwezig te zijn.36
Bij een ernstige ziekte die niet te genezen is, wordt dit ervaren als een breuk in het levensverhaal. Er
overkomt je een gebeurtenis, die niet verwacht maar wel mogelijk is: een ervaring van contingentie.
Deze gebeurtenis is onbegrijpelijk en maakt het in eerste instantie onmogelijk om hier zin aan te
ontlenen. Iedereen heeft gedurende zijn leven contingente ervaringen. In zo’n situatie ontbreekt het
mensen aan voorstellingsvermogen om deze gebeurtenis te interpreteren in het verloop van het eigen
levensverhaal.37
De vraag is, hoe de geestelijke verzorger kan bijdragen aan de kwaliteit van leven bij de ervaring van
contingentie bij een ongeneeslijke zieke.
In paragraaf 2.2. wordt al opgemerkt dat goede kwaliteit van palliatieve zorg een vraag naar
zorgethiek is: het raakt aan het aangaan van betekenisvolle relaties zoals in de presentiebenadering.
De betekenisvolle relaties betreffen niet alleen de zorgontvangers: de zieke en de directbetrokkenen
maar ook de zorgverleners en uiteindelijk de samenleving als het gaat om ruimte voor beleid,
financiering en scholing. Geestelijke verzorging kan zich op al deze terreinen richten.
In de volgende subparagrafen wordt besproken hoe geestelijk verzorgers ingezet kunnen worden.

2.3.1. Spirituele begeleiding en counseling
Geestelijk verzorgers kunnen patiënten en direct betrokkenen begeleiden bij ernstige
levensgebeurtenissen, ook wel ervaringen van contingentie genoemd.38 Eén van de vormen
van begeleiding door geestelijk verzorgers kan spirituele counseling zijn. Spirituele counseling
is (meestal) individuele begeleiding door middel van gesprekken waarbij de geestelijk
verzorger samen met de gesprekspartner op zoek gaat naar krachtbronnen van de cliënt en
wat hem of haar inspireert, daarbij aansluitend bij diens levensverhaal en levensovertuiging.39
Niet alleen in een gesprek maar ook in de aanrijking of uitvoering van een ritueel kan de
geestelijk verzorger aansluiten bij de levensovertuiging.
Op de grens van leven en dood zijn er drie spanningsvelden te onderscheiden:
- Continuïteit en discontinuïteit
- Individualiteit en collectiviteit
- Immanentie en transcendentie.40

Vereniging van Geestelijk verzorgers, ‘Beroepsstandaard geestelijk verzorger’, (2016): 46 ,
geraadpleegd 16 februari 2019. Beschikbaar via https://vgvz.nl/wpcontent/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf.
37 Scherer Rath, M. ‘Ervaring van contingentie en spirituele zorg’. Tijdschrift psyche en geloof 24 nr. 3
(2013): 184-195.
38 Scherer Rath, 184-195.
39 VGVZ, ‘Beroepsstandaard geestelijk verzorger’, 9.
40 Quartier, Th. Die Grenze des Todes. Lit. Verlag: Münster, 2011, 55-69.
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Het eerste spanningsveld betreft continuïteit, omdat de zieke weet dat er na het overlijden ter
nagedachtenis tastbare en immateriële herinneringen overblijven. De liefde van een partner is
dan niet voorbij. Het herdenkingskistje of het huisaltaar met foto’s wordt voorbereid.
Discontinuïteit omdat het afscheid van een dierbare nabij is en het proces van loslaten een rol
speelt.
Het tweede spanningsveld speelt zich af tussen individualiteit en collectiviteit. Het proces dat
hierbij te herkennen is, noemt Cornette spirituele pijn.41 Deze spirituele pijn meldt zich aan als
echte pijn in de bio-psychosociale driehoek in de vorm van fysieke of psychosociale klachten,
maar onderscheidt zich daarvan, omdat de oorzaak ligt in problemen met zingeving.

Spirituele pijn is herkenbaar als:
1. Niet op gang komen / vastlopen van de levensbalans: het niet kunnen loslaten van het
verleden.
2. Lijden aan wat nooit uitgesproken werd: omdat de tijd te kort is of omdat het nooit
uitgesproken kon worden.
3. Niet kunnen loslaten: het proces van achteruitgaan en het verlies van zelfstandigheid
en verlies van controle
4. Verlangen te sterven: de innerlijke dood heeft al plaats gevonden.
5. Problematische schuld: het niet kunnen bevrijden van gevoelens van schuld.
6. Angst voor dood en hiernamaals: angst voor het proces van sterven, de dood en
religieuze angst voor de dood.
7. Verstoord zelfbeeld: verlies van status en uiterlijk.
8. Dit wordt in de richtlijn spiritualiteit ook wel spirituele crisis genoemd.
Het derde spanningsveld is gelegen in processen van immanentie en transcendentie.
Met immanentie wordt bedoeld, dat wat de ervaring (tussen mensen) niet overstijgt, maar tot
de werkelijkheid behoort en transcendentie is de ervaring die de werkelijkheid overstijgt.
In deze tijd van secularisering is er niet altijd sprake van een verbinding met het hogere.

Cornette, K. ‘Zorg voor spirituele pijn’. Ned. Tijdschrift. voor Geneeskunde 57: 14-15 (2001): 10221028.
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Het gaat hierbij om pendelbewegingen, waarbij de ervaringen van contingentie heen en weer
gaan tussen de dimensies van deze schijnbare tegenstellingen. 42

2.3.2.

Spirituele diagnostiek

Een tweede vorm van inzet door geestelijk verzorgers in de palliatieve thuiszorg kan zijn de
spirituele diagnostiek.
In een counselingsgesprek kan het ondersteunend zijn om aspecten en dimensies van
levensovertuigingen te verhelderen. De geestelijk verzorger kan voor interpretatie van
ervaringen van contingentie gebruik maken van een diagnostisch instrument.43 Deze spirituele
diagnostiek is dan een analysemethode die de geestelijk verzorger gebruikt om in
begeleidings- en counselingsgesprekken ervaringen te onderzoeken. Voor de geestelijk
verzorger kan diagnostiek behulpzaam zijn bij het onderzoeken en interpreteren van de
ervaringen. Voor de cliënt kunnen zo nieuwe betekenismogelijkheden worden gevonden.
In het begin van dit hoofdstuk is beschreven, hoe een palliatief ziekbed als een contingente
gebeurtenis wordt ervaren. Deze ervaring kan zo heftig zijn, dat niets meer hetzelfde is van
waar op vertrouwd of in geloofd wordt. De angst neemt toe voor verlies van controle. Er kan
sprake zijn van doodsangst. Er is geen mogelijkheid meer om de gebeurtenissen te
interpreteren en om er betekenis aan te geven.
Contingentie is dan een crisis van het begrijpen en interpreteren. Dan is het van belang dat
een geestelijk verzorger behulpzaam is bij dit proces om de ervaringen te herinterpreteren in
het kader van spirituele zorg. De geestelijk verzorger kan dit persoonlijke zoekproces naar de
aspecten en dimensies van de contingente gebeurtenis en hun betekenis ondersteunen.44
Het schema van aspecten en dimensies van contingente gebeurtenissen (ADCL-schema) is
ontwikkeld om in dit zoekproces behulpzaam te zijn.45 Het is een model dat de vier
verschillende aspecten: positief, negatief, actief en passief evenals de dimensies: situationeel,
existentieel en spiritueel/religieus weergeeft.
De samenhang tussen verschillende aspecten van het leven in het verloop door de tijd geven
richting aan persoonlijke zingeving. Het proces van persoonlijke zingeving leidt tot
betekenisverlening ook bij onverwachte gebeurtenissen. Het gaat niet om verwerking van
gebeurtenissen maar om het zoeken van motivatie en richting als onderdeel van
welbevinden.46
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Quartier, 55-69.
Scherer-Rath, M. ‘Ervaring van contingentie en spirituele zorg’, 184-195.
44 Scherer-Rath, M. ‘Contingentie en religieus-existentiële zorg’. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 10:
42, (2007): 28-36.
45 Scherer-Rath, M. ‘Ervaring van contingentie en spirituele zorg’. 184-195.
46 Westerhof, G., Bohlmeijer, E. Psychologie van de levenskunst,. Boom: Amsterdam, 2010, 155-162.
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2.3.3.

Ethiekondersteuning 47

Een derde vorm van inzet door geestelijk verzorgers in de palliatieve thuiszorg kan zijn
ethiekondersteuning.
Ethiekondersteuning door de geestelijk verzorger kan zich richten op zieken en hun naasten,
op zorgverleners en op het team van het interdisciplinair overleg.
Ethiekondersteuning van zieken en directbetrokkenen
Ethiekondersteuning van de individuele zieke en directbetrokkenen wordt ook wel morele
counseling genoemd. De geestelijk verzorger onderzoekt met de betrokkenen wat het morele
probleem is. Soms blijkt in de spirituele counseling dat de zieke bewust of onbewust met een
morele vraag worstelt, die met behulp van een geestelijk verzorger eerst herkend en benoemd
dient te worden. Anderzijds kan de worsteling met een moreel probleem de reden zijn om door
te verwijzen naar de geestelijk verzorger.48
De geestelijk verzorger is behulpzaam bij de verkenning van hoe de betrokkenen denken of
voelen over een bepaalde kwestie. Dat kan zijn om een moeilijk besluit te nemen (prospectief)
of hoe iemand terugkijkt op een moeilijk besluit (retrospectief). Morele counseling draagt bij
aan een weloverwogen besluitvorming van de zieke zelf, zodat hij vrede kan hebben met de
uitkomst. Belangrijk is dat het gesprek plaatsvindt in een oordeelsvrije ruimte.49 Gedacht kan

47

Hartman, L., Wiedema, F., Widdershoven, G., Molenwijk B. Handboek Ethiekondersteuning.
Amsterdam: Boom, 2016.
48 Hartman, Wiedema, Widdershoven, 67-70.
49 Hartman et al., 67-73.
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hierbij worden aan besluitvorming over wel of niet verder behandelen en/of reanimeren en
andere moeilijke beslissingen rondom het ziekbed.
Ethische advisering en ondersteuning van zorgverleners
Ethische advisering en ondersteuning kan zich richten op de individuele zorgverlener of op
groepen zorgverleners. De individuele zorgverlener raadpleegt de geestelijk verzorger met
een ethische vraag of een moeilijke keuze.
Een bijzondere vorm van deze advisering is de consultatie in teamverband. In de palliatieve
zorg zal dat meestal een PaTz-team zijn.
De geestelijk verzorger kan meedenken en verschillende kanten van de casus helpen
belichten zonder een duidelijke oplossingsrichting aan te geven.
Zorgverleners ontwikkelen een manier van werken die op hun ervaring berust en stellen die
niet voortdurend ter discussie. Dit wordt het eerste-orde-leren genoemd. Bij het tweede-ordeleren blijven zorgverleners zich vragen stellen over de onderliggende waarden en de
aannames over de context, voordat er wordt gehandeld. Zo wordt ruimte gecreëerd voor een
andere manier van leren en het bevragen van routines 50
De ethiekondersteuner richt zich op deze tweede manier van leren door het organiseren van
themabijeenkomsten of training en onderwijs in morele competenties.

2.3.4.

Scholing

Een vierde vorm van inzet door geestelijk verzorgers in de palliatieve thuiszorg is scholing van
zorgmedewerkers of vrijwilligers.

De Richtlijn Zingeving en Spirituele zorg in de palliatieve fase doet aanbevelingen en noemt
randvoorwaarden voor het verlenen van spirituele zorg 51. Aanbevolen wordt
basisvaardigheden te ontwikkelen voor het verlenen van spirituele zorg ook als team. Daarbij
wordt aanbevolen om geestelijk verzorgers en psychologen te vragen om mede nascholing te
organiseren. Tevens wordt er gepleit om een eenheid in terminologie en rapportage voor het
signaleren van spirituele behoeften in werkveld en scholing.
Om hun gevoeligheid voor signalen van spirituele behoeften te vergroten is al voor vrijwilligers
in de palliatieve zorg de methodiek ‘Dorst of doodsangst’ ontwikkeld. Deze methodiek is ook
voor professionals bruikbaar.

50
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Hartman et al., 29-32.
IKNL/Palliactief, ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’, 35-37.
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2.4. Wat is het overheidsbeleid op het terrein van geestelijke verzorging in de eerste lijn

In het regeerakkoord in 2016 is afgesproken om extra middelen beschikbaar te stellen voor
levensbegeleiders/geestelijke verzorging in de uitvoering van drie beleidsprogramma’s:
“Thuis in het verpleeghuis”, “Langer thuis” en “Eén tegen eenzaamheid”.
In 2018 heeft Minister Hugo de Jongen hieraan gevolg gegeven en in oktober het plan
“Aanpak geestelijke verzorging/levensbegeleiding”52 bekend gemaakt.
In de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg is in artikel 6 sub a opgenomen, dat:
“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.“53
Geestelijke zorg in de thuissituatie wordt nauwelijks bij wet geregeld en is maar gedeeltelijk
te financieren via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De
Zorgverzekeringswet stelt eisen aan ‘voldoende bewijs’ voor de effectiviteit van de
interventie. De Wet langdurige zorg vergoedt alleen voor patiënten met een ‘volledig pakket
thuis’ begeleiding bij coping en zingeving, maar begeleiding bij spiritualiteit wordt niet
vergoed.54
In de nieuwe aanpak concludeert de minister dat de bereikbaarheid van geestelijke zorg in
de thuissituatie verre van optimaal is. Hij stelt vast, dat de aard van de levensvragen zich niet
makkelijk laat vertalen in een hulpvraag en dat patiënten, hun naasten en zorgverleners
onvoldoende bekend zijn met de deskundigheid van geestelijk verzorgers. Daarbij komt dat
geestelijke verzorgers nauwelijks onderdeel uitmaken van het zorgproces in de eerste lijn.
Onderzoek geeft aan dat het gewenst zou zijn om de inzet van geestelijke zorg in de
palliatieve zorg en bij levensvragen te vergroten.55
Het plan “Aanpak geestelijke verzorging/levensbegeleiding” houdt in, dat er financiën
beschikbaar komen voor het daadwerkelijk inschakelen van geestelijke verzorgers in de
thuissituatie voor consulten, voor het deelnemen aan multidisciplinair overleg, voor het
bevorderen van deskundigheid van andere zorgverleners of vrijwilligers en voor het
stimuleren van bekendheid met geestelijke verzorging.
De financiering van de geestelijke zorg zal gerealiseerd worden via de Netwerken palliatieve
zorg. Verder zal er actiegericht onderzoek gedaan worden door ZonMw.
Met de beantwoording van de theoretische vragen is hiermee het gedeelte van het
literatuuronderzoek afgerond en zal in het volgende gedeelte ingegaan worden op de
empirie.

Minister de Jonge, Kamerbrief, VWS ‘Aanpak geestelijke verzorging/levensbegeleiding en bijlagen’,
8 oktober 2018, geraadpleegd 10 december 2019. Beschikbaar via
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/08/kamerbrief-over-aanpakgeestelijke-verzorging-levensbegeleiding.
53 Landelijke overheid, ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’, geraadpleegd 16 april 2019.
Beschikbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-407.htm.
54 IKNL/Palliactief, ’Handreiking financiering palliatieve zorg 2018’, (2017): 5 pars, geraadpleegd 7
november 2018. Beschikbaar via https://www.iknl.nl/docs/default-source/palliatieve-zorg/handreikingfinanciering-palliatieve-zorg-2018.pdf?sfvrsn=0. 27.
55 Minister Hugo de Jonge Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:, Aanpak geestelijke
verzorging/levensbegeleiding en bijlagen. 3-4
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3.

Het empirisch onderzoek

In het volgende deel zijn de gebruikte methoden van onderzoek toegelicht (3.1). Daarna worden de
resultaten van de analyse van de verzamelde data besproken.(4).

3.1.

Methoden van data-verzameling en analyse

Dit empirische gedeelte van het onderzoek richt zich op beantwoording van de deelvragen 2 en 3:
“Wat vinden de betrokkenen zoals patiënten/nabestaanden, huisartsen en zorgverleners van de inzet
van een geestelijk verzorger en welke resultaten zijn er volgens de betrokkenen na een jaar inzet in
de regio Roosendaal?”
“Wat zijn de verwachtingen van en de aanbevelingen voor inzet van geestelijke verzorging bij
palliatieve zorg in de eerste lijn in Roosendaal bij voortzetting van deze inzet?”.
Voor dit empirisch kwalitatief onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende methoden en
technieken.
Alle toegepaste onderzoeksmethoden zijn een vorm van interpreterend onderzoek. Een model voor
het doen van onderzoek dat gekenmerkt wordt door subjectiviteit, ‘van binnen uit’ en in gewone taal
(niet in variabelen). De uitkomsten zijn niet hard, maar kunnen richtinggevend zijn voor verder
onderzoek of besluitvorming voor beleid.56 (3.1.6.)
Voor de beantwoording van de vragen aan de patiënten/nabestaanden is gekozen voor een
combinatie van observatie en interviews. (3.1.1.)
Bij de analyse zijn de gesprekken en observaties uitgewerkt in een Kwalitatieve casestudie 57
Daarna is per patiënt een schema met aspecten en dimensies van contingente gebeurtenissen
(ADCL-schema) ingevuld. In paragraaf 2.3.2. wordt deze methode, die gebruikt kan worden voor
gesprekken in de geestelijke zorg en voor analyse van gesprekken, verder besproken. Dit ADCLschema ondersteunt de geestelijk verzorger bij het doelgericht verzamelen en ordenen van aspecten
en dimensies van een contingente levenservaring .
Bij het project geestelijke verzorging in de eerste lijn in de regio Roosendaal zijn twee geestelijk
verzorgers betrokken die de aangevraagde consulten invullen en deelnemen aan het overleg van een
aantal Palliatieve Thuiszorgteams. In relatie tot dit onderzoek worden beide geestelijk verzorgers
bevraagd over hun ervaringen en verwachtingen voor de toekomst. Hun antwoorden zijn gebruikt voor
de analyse van de gesprekken met de patiënten en de deelnemers aan de PaTz-teams.
(datatriangulatie58).
Voor de interviews van huisartsen en (palliatief) verpleegkundigen is gebruik gemaakt van interviews
die een paar maanden geleden zijn afgenomen door een andere onderzoeker drs. Kim van der
Weegen. (3.1.2. en 3.1.3.) Deze huisartsen en verpleegkundigen zijn allen deelnemers aan een PaTzteam en betrokken bij de pilot in de regio Roosendaal. De interviews zijn afgenomen in het kader van
een tweejarig onderzoek in de regio naar rituelen in de eerstelijnszorg. Van deze open interviews zijn
transcripten gemaakt die ter beschikking zijn gesteld voor dit onderzoek.
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Swanborn P.G. Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, Meppel: Boom, 1987, 341-345.
Marks, D.F. and Yardley, L. ed, Research Methods for Clinical and Health Psychology. London:
Sage publ. Ltd, 2004, pp 82-89.
58 Baarda et al, 244.
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Deze interviews waren gericht op wat de visie van deze huisartsen en palliatief verpleegkundigen op
palliatieve en spirituele zorg. Er werd hen gevraagd naar hun ervaringen met deze zorg zowel positief
als negatief.
In verband met de verwachtingen voor de toekomst zijn de antwoorden uit de interviews over
samenwerking in de PaTz-teams en samenwerking met en doorverwijzing naar de geestelijk verzorger
separaat besproken. (3.1.3. en 3.1.4.)

3.1.1. Observaties gesprekken tussen patiënt en geestelijk verzorger en interviews
patiënten
Het direct bevragen van patiënten/nabestaanden bleek niet mogelijk. Het project geestelijke
zorg in de palliatieve thuiszorg in Roosendaal is ontwikkeld door het hoofd Geestelijke
Verzorging van de zorginstelling Groenhuysen. Derhalve diende er toestemming gevraagd te
worden voor uitvoering en onderzoeksdesign bij de commissie Onderzoek en Ethiek. In
overleg met Madeleine Timmermann - mijn contactpersoon bij Groenhuysen en deelnemer
aan de Ethische commissie - is afgezien van bevraging achteraf van betrokkenen van de pilot
om privacy-redenen. Afgesproken is dat de geestelijk verzorger voor een nog af te leggen
bezoek toestemming vraagt aan de betrokkenen of de onderzoeker het gesprek mag bijwonen
als observator en aan het eind van het gesprek een korte vragenlijst mag afnemen. In de
uitvoering van dit onderzoek is tweemaal door patiënten toestemming verleend voor
observatie van het gesprek met de geestelijk verzorger en medewerking gegeven aan het
daarna beantwoorden van vragen door de onderzoeker.
Als methode van onderzoek is gebruik gemaakt van participerende observatie 59 voor het
verzamelen van data: hierbij is de onderzoeker naast observator ook deelnemer aan het
gesprek. Dankzij de geestelijk verzorger had de onderzoeker toegang. De onderzoeker heeft
op basis van aantekeningen van het gesprek een verslag gemaakt van de observaties.
Het doel van de observaties en interviews is geweest om van elke patiënt een Kwalitatieve
casestudie en een Aspecten en Dimensies van Contingente Gebeurtenissen
(ADCL—schema) te kunnen opstellen. In paragraaf 2.3.2. is al toegelicht waar het ADCLschema voor gebruikt wordt in de geestelijke zorg. 60
Een casestudie is in het algemeen een verslag dat het verloop beschrijft van het
behandelings- of de begeleidingssituatie van die specifieke patiënt. De kwalitatieve
casestudie61 (Quality Case Study, QCS) gebruikt de op zich zelf staande casus als een
eenheid van analyse. De QCS maakt bij de dataverzameling gebruik van dezelfde
onderzoeks- (zoals interviews, observaties) en analysemethoden (zoals inhoudsanalyse,
topicanalyse, codering) als andere kwalitatieve methodologieën. Het kan gebruikt worden op
het individuele niveau van de patiënt of bij een groep patiënten om een specifieke interventie
in de gezondheidszorg te beschrijven. In dit onderzoek gaat het dan om de betekenis van de
gesprekken van de geestelijk verzorger met de palliatieve patiënt.
Dezelfde twee patiënten van wie het gesprek met de geestelijk verzorger is geobserveerd,
werden na afloop gevraagd naar hun ervaringen met de geestelijke zorg. Eén van de
patiënten gaf toestemming voor een audio-opname van dit gesprek. Hier was sprake van een
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ongestructureerd interview met open vragen naar hun ervaringen met de inzet van geestelijke
verzorging.62
Op basis van de interviews is het verslag van de observaties aangevuld en is de QCS en het
ADCL-schema opgesteld.
De geestelijk verzorger van het project in de regio Roosendaal had al een aantal gesprekken
met deze patiënten gevoerd. Na de verslaglegging van deze twee bezoeken heeft de
geestelijk verzorger de beschrijvingen aangevuld (peer debriefing63) .
3.1.2.

Interviews met huisartsen en palliatief verpleegkundigen

De geïnterviewde zeven huisartsen en vier palliatief verpleegkundigen maken allen deel uit
van een PaTz-team in de regio Roosendaal. Er is toestemming gevraagd en verleend om
audio-opnames te maken van de interviews. Deze zijn afgenomen als semigestructureerde
interviews met vaste open vragen. Het semigestructureerde interview is bedoeld om via een
klein aantal open vragen persoonlijke meningen en ervaringen van respondenten te
achterhalen.64
De duur van de interviews was omstreeks drie kwartier per persoon. Er zijn van de audioopnames transcripten gemaakt die ter beschikking zijn gesteld voor dit onderzoek.
In de analyse zijn de transcripten gebruikt om eerst een samenvatting te maken van de
interviews van de zeven huisartsen (bijlage 2) en van de vier verpleegkundigen (bijlage 3).
Daarna is op basis van de samenvattingen een topiclijst 65 opgesteld. Op basis van deze
topics zijn alle transcripten van de interviews gecodeerd in Atlas.ti.66
De lijst met gebruikte coderingen is opgenomen in bijlage 1.
Er is per code en ook bij sommige quotaties herhaaldelijk teruggekeken naar de transcripten.
Verder is in de analyse gehercodeerd en gereflecteerd op de onderzoeksvragen. Dit proces
van waarnemen, verzamelen en reflecteren is een iteratief proces van analyse, dat net zo lang
doorgaat totdat het geen nieuwe inzichten meer oplevert.67
3.1.3.

Samenwerking tussen zorgverleners en in het Palliatieve Thuiszorgteam

Voor dit item is dezelfde werkwijze gevolgd als beschreven in par. 3.1.2.
3.1.4.

Interviews geestelijk verzorgers

In de regio zijn twee geestelijk verzorger in dienst van Stichting Groenhuysen die het project
uitvoeren. Eén van hen heeft het project ontwikkeld en stuurt het ook aan. Deze laatste heeft
met de onderzoeker overlegd over de dataverzameling mede in verband met de privacy
wetgeving en de vereiste toestemming van de cc Wetenschap en Ethiek. Ook heeft zij de
resultaten van observaties en interviews met patiënten aangevuld: peer debriefing.
De tweede geestelijk verzorger heeft schriftelijk een vragenlijst beantwoord over haar
ervaringen van en met het project en haar verwachtingen voor de toekomst. Dit waren open
vragen. Haar antwoorden zijn meegenomen in hoofdstuk 5.
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3.1.5.

Betrouwbaarheid, geldigheid en bruikbaarheid

De betrouwbaarheid van een onderzoek geeft aan in hoeverre de uiteindelijke conclusies de
werkelijkheid benaderen of afhankelijk zijn van toeval. Bij kwalitatief onderzoek is de
betrouwbaarheid68 vaak gering door het geringe aantal respondenten, zo ook in dit onderzoek
door het geringe aantal onderzochte casussen en interviews van de patiënten en de
zorgverleners. Het onderzoek is afhankelijk van veel factoren zoals de onderzoeker zelf en de
onderzoekssituatie.
Verder is er de vraag naar de validiteit van het kwalitatieve onderzoek: in hoeverre meet de
dataverzameling wat je wilt weten.
Om de geldigheid of validiteit te vergroten is gebruik gemaakt van meerdere methoden en/of
bronnen ook wel methodetriangulatie69 genoemd. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van
literatuurstudie, interviews en observaties. De QCS kan dan gebruikt worden om een
empirisch gevonden patroon te vergelijken en/of te verklaren met een voorspeld patroon (in de
literatuur).70
In de analyse van de interviews van huisartsen en verpleegkundigen is gebruik gemaakt van
de constant vergelijkende methode71 door herhaaldelijk terug te gaan naar de transcripties bij
nieuwe coderingen en om na te gaan of sommige uitspraken passen bij eerdere coderingen.
De validiteit neemt toe door inzichtelijk te maken hoe samenvatting, topics en coderingen tot
stand zijn gekomen en deze op te nemen in een bijlage. De bestanden van de quotations zijn
in Atlas.ti opvraagbaar.
De bruikbaarheid is bij kwalitatief onderzoek belangrijk. In hoeverre zijn de resultaten
bruikbaar en toepasbaar in de praktijk.72 Dit onderzoek heeft plaats gevonden op verzoek van
Stichting Groenhuysen en kan bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid t.a.v. de
voortzetting van de inzet van de geestelijk verzorger in de regio Roosendaal en eventueel in
andere regio’s.

In de volgende paragrafen worden de resultaten van de analyse beschreven.
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4.

Resultaten data-analyse

In de eerste paragraaf zijn de resultaten van de observaties en van de interviews met de patiënten
besproken. (4.1.)
In de tweede paragraaf zijn de resultaten opgenomen van de interviews met de huisartsen.(4.2.) De
resultaten van de interviews met de verpleegkundigen zijn beschreven in de derde paragraaf.(4.3.)
Tot slot van dit hoofdstuk zijn de resultaten beschreven van de analyse van de samenwerking tussen
zorgverleners onderling en de samenwerking met de geestelijk verzorger.(4.4.)

4.1. Observaties en interviews patiënten
De twee geïnterviewde patiënten wonen in de regio Roosendaal. Bij de gesprekken met patiënten
waren geen naasten aanwezig. In deze paragraaf is per patiënt eerst de casus beschreven en daarna
het ADCL-schema opgesteld. Tot slot is in de samenvatting aangegeven wat opvallende uitkomsten
waren.
Casus patiënt 1 (nr. 401): dit is het vijfde gesprek met de geestelijk verzorger.
Man: 85 jaar, weduwe sinds 1,5 jaar Vrouw overleden, werd 86 jaar.3 kinderen en 4 kleinkinderen.
Gezondheid:
palliatief, heeft buikaneurysma, weet dat hij kan overlijden daaraan; nieren 40%, schildklier werkt te
langzaam. Is vorig jaar aangereden en loopt sindsdien slecht. Hij heeft een traplift gekregen van
uitkering letselschade. De man loopt slecht met een rollator en gebruikt buiten een scootmobiel. Hij
heeft huishoudelijke hulp, maar kookt nog zelf. Ander eten zoals bij het ouderensteunpunt vindt hij niet
lekker. Hij is positief over zorg van de huisarts.
Spiritualiteit:
Hij is Rooms-katholiek, niet kerkelijk meelevend, de pastoor komt wel eens. Zijn geloof blijkt wel uit
zijn regelmatig bezoek met scootmobiel aan het Mariabeeld in Zegge. In huis is een altaar en
brandende kaars bij foto’s van de overleden echtgenote.
De geestelijk verzorger heeft hem geholpen bij besluitvorming tot niet-reanimeren en besluit om niet
meer naar het ziekenhuis te gaan voor opname of onderzoek.
Steun geestelijk verzorger heeft hij nodig bij problematiek van achteruitgaan en omgaan met verlies
echtgenote: verdrietig, intens gemis. Hij heeft haar negen maanden verzorgd, ook ’s nachts haar
driemaal geholpen om te plassen: zij is thuis overleden. Tevreden is de man over het feit dat zij thuis
kon blijven. Kort na haar overlijden ging hij zelf achteruit.
Antwoorden over zijn ervaringen met geestelijke verzorging:
“Ik kon goed mijn verhaal vertellen, er werd goed naar mij geluisterd. M (de geestelijk
verzorger) heeft mij geholpen in de periode van het vertrek en de afwezigheid van mijn zoon
voor een half jaar.”
Hij zegt, dat hij met de geestelijk verzorger goed over emoties kon praten. De echtgenote was nauw
bij de kerk betrokken, hij minder.
Gesprekken met de geestelijk verzorger luchten tijdelijk op en helpen tijdelijk: dan enigszins meer rust.
Zijn hele leven (vanaf 14 jaar) is hij met zijn vrouw samen geweest. Hij kan zich niet voorstellen, dat zij
er niet meer is. Hij denkt herhaaldelijk, dat ze zo binnen kan komen. Feestdagen duren erg lang en
januari ook. De winter is een moeilijke periode, omdat hij niet naar buiten kan. Hij kan dan niet in de
tuin werken, maar dat gaat eigenlijk al nauwelijks meer: dat vindt hij vreselijk. Geeft aan goed te
kunnen slapen, ook overdag in een stoel.
Omgaan met achteruitgang vindt hij moeilijk, angst om later niet meer naar buiten te kunnen gaan en
de moestuin niet meer te kunnen bewerken.
“Al wat je niet meer doet, raak je kwijt”: zei mijn vrouw. Mijn vrouw had het daar het moeilijkst
mee, dat ze niets meer kon.”
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Hij zou bij problemen de geestelijk verzorger wel bellen en ook een geestelijk verzorger aan een ander
aanbevelen.
Vroeger ging hij met zijn vrouw ter communie, nu heeft hij er geen behoefte meer aan, ook niet aan
samen bidden, maar hij steekt af en toe een kaarsje aan in de Mariakapel. Hij blijft er niet staan, dan
wordt het te emotioneel. Zijn vrouw kon niet meer bidden op haar sterfbed. Hij vertelt over wat zijn
vrouw dacht over het hiernamaals. Hij spreekt aan het eind van het gesprek over haar overlijden en
uitvaart, dat zij niet bang was voor de dood. Hij weet niet waarom. Ze zei:
“ik heb een goed leven gehad.”
Hij is blij met wat hij nog kan:
“Er zijn mensen die minder kunnen.”
“Op weg met de scootmobiel, even stoppen en naar mijn zuster: buiten zijn.”, dan is hij
gelukkig.
ADCL-schema patiënt 1:
1e indruk: observatie
Casus 1
Achteruitgang: negatief, passief en
(situationeel) ongeluk en (existentieel)
tragedie
Overlijden echtgenoot: hij heeft haar tot
haar dood verzorgd. Actief, situationeel:
prestatie en existentieel: geschenk.
Wat nog wel kan: naar buiten, contact
met kinderen:
Positief, passief: (situationeel) geluk
Wat is goed gegaan in het leven, wat
niet: positief/negatief, actief > opdracht
en zonde (religieus)

2e indruk, contextueel, interview
Besluit niet meer behandelen: positief,
actief, prestatie: geeft rust (spiritueel)
Verdriet van verlies echtgenoot: negatief,
passief, spiritueel: verlatenheid.
Als dat niet meer kan/achteruitgang:
negatief: tragedie (existentieel)
Geloofsbeleving: positief, actief, geluk
(situationeel)

Casus patiënt 2 (nr. 402): dit is het vierde bezoek van de geestelijk verzorger
Mevrouw 90 jaar, weduwe. Twee kinderen en vier kleinkinderen.
Gezondheid:
depressief en algehele achteruitgang door ouderdom. Zij rijdt nog auto in de buurt. Zij heeft een hond
die zij af en toe zelf uitlaat. Zij heeft alleen huishoudelijke hulp.
“Ik ben nog helder van geest, “
dat is haar eigen conclusie. Zij antwoordt traag of gaat op een ander spoor verder: het is niet duidelijk
waardoor dit komt. Het kan veroorzaakt worden door doofheid, door traag reageren of de vraag c.q.
opmerking komt niet over.
Spiritualiteit:
Waxinelichtje bij Mariabeeld en kruisbeeld: RK maar niet kerkelijk meelevend. In broekzak draagt zij
een klein beeld van de Heilige Antonius in een beschermbuisje. Zij vertelt, dat hij de patroonheilige
van de franciscanen is (verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het
huwelijk, reizigers en verliefden en patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts).
Zij wil niet te diepe gesprekken over geloof. Ze gelooft wel, maar is niet zo kerkelijk. Ze vindt wel steun
in het R.K. geloof.
Gesprek met geestelijk verzorger: het lijkt nu wat beter te gaan. Het gesprek verloopt moeizaam door
trage reacties. Ze zou na de winter gaan verhuizen naar Middelburg: daar woont haar dochter, daar
ziet ze nu vanaf. Ze kan zich nog aardig redden. Kookt nog zelf en laat af en toe de hond uit.
Aan het begin van de winter was zij depressief en de gesprekken met de geestelijk verzorger zijn
bedoeld om haar de winter door te helpen. Ze zag heel erg op tegen haar 90e verjaardag.
“Nu mijn verjaardag voorbij is, gaat het beter.”
Blijkbaar is er ook nog leven na haar 90ste verjaardag.
Ze leeft tussen hoop en vrees voor achteruitgang. Bij verdere achteruitgang ziet ze het leven somber
in.
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Zij antwoordt op vragen over haar ervaringen met de geestelijk verzorger:
“Ze halen het goede eruit”.
Mevrouw is blij en positief over contact met de geestelijk verzorger. Ze begrijpt de vragen hierover niet
zo snel en niet zo goed, maar ze vindt dat haar situatie wordt herkend, kan praten over positieve en
negatieve ervaringen en gevoelens. Zij wil niet de diepte ingaan over existentiële vragen en blijft
oppervlakkig over geloof en spiritualiteit. Wel narratief over vroeger. Ze vraagt wat de onderzoeker als protestant - van het RK geloof vindt. Anderen vinden het volgens haar soms belachelijk en dom.
ADCL-schema patiënt 2:
1e indruk: observatie en interview
Casus 2

Achteruitgang: negatief, passief, ongeluk
(situationeel) en tragedie (existentieel).
Het gaat nu beter door fysiotherapie en er
zo min mogelijk aan denken: positief,
actief, prestatie (situationeel)
Goed genoeg geleefd?: positief/negatief,
opdracht/verlatenheid (religieus)
Weinig contact: negatief, actief (hoeft
niet)/ passief: verlatenheid (spiritueel)
Niet verhuizen: positief, actief, prestatie
(situationeel)

2e indruk: contextueel: bijdrage geestelijk
verzorger
Verdere achteruitgang vooral mentaal:
depressie: tragedie (existentieel), wil dan
niet meer leven, verlatenheid (spiritueel)

Beetje steun in religie: positief, passief,
troost (spiritueel)

Bij zo nodig toch verhuizen: negatief,
actief, falen (situationeel), depressie zou
verergeren (existentieel, tragedie)

Samenvatting:
In beide gesprekken gaven de cliënten aan dat zij tevreden zijn over de gesprekken met de geestelijk
verzorger. Ze konden praten over hun gevoelens en hun existentiële vragen. Ook hun eigen
spiritualiteit – bij beiden het RK geloof – was onderwerp van de counseling.
Beiden hebben moeite met achteruitgang op verschillende wijze. Zij reageren hier ook verschillend op.
Gevoelens van eenzaamheid (verlies van naasten en contacten) spelen hierbij een rol. De hoge
leeftijd gecombineerd met het achtergang van fysieke mogelijkheden versterkt dit proces. De
geestelijk verzorger is behulpzaam geweest bij het maken van (ethische) keuzes: wel of niet
reanimeren, behandelen of verhuizen.
De thema’s die uit beide gespreken naar voren kwamen, waren:
- Fysieke en/of mentale achteruitgang en toenemende afhankelijkheid
- Isolatie en eenzaamheid
- Morele keuzes die je leven of je dood sterk beïnvloeden.
Achteruitgang en toenemende afhankelijkheid heeft verlies van autonomie tot gevolg. Autonomie
wordt beschouwd als een voorwaarde voor een goed leven. Autonomie betekent zelfbeschikking. De
individuele mens is de maat waarmee hij zelf (Grieks: autos) beschikt over zijn leven en de waarden
waarnaar hij leeft. Hierdoor kunnen ethische vragen als: wat is voor iemand de meest ideale
levenssituatie, wat is een ‘goed’ leven, beantwoord worden met als hij of zij eigen keuzes kan maken
en onafhankelijk van anderen het eigen leven vorm kan geven. Daarbij is een ander ideaal: leven zo
veel mogelijk zonder geestelijk of lichamelijk gebrek, ziekten of handicaps. Is dat niet zo, dan wordt
dat ervaren als ‘niet goed’: een interpretatie in morele termen. Bij ziek worden, zeker bij de boodschap
dat het niet geneest, wordt de vraag manifest: hoe kan ik, binnen de mogelijkheden die ik nog heb,
goed leven? Meestal wordt er gekozen om een deel van de onafhankelijkheid op te geven voor zorg in
de palliatieve fase.
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Menslievende zorg die je zo veel mogelijk in je waarde laat, kan je het gevoel geven deels je
autonomie te behouden of terug te krijgen, maar er kan ook vervreemding optreden in contact met
gezonde mensen. Mogelijk leidt dit tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid. Met genoeg levenslust
kan de zieke zich aanpassen aan de veranderingen en focussen op wat hij wel kan, maar bij een
voortschrijdend ziekteproces worden de mogelijkheden beperkter. Gewoonlijk ben je je nauwelijks
bewust van een goede gezondheid, maar bij toenemende beperkingen, verandert je zelfbeeld. Je kunt
de verschijnselen ontkennen of negeren, maar dat leidt op den duur tot onzekerheid over je zelfbeeld.
Iemand kan hierdoor teleurgesteld raken of angstig worden. Als de zieke dan toch de levenslust weer
ontdekt en die zich bewust wordt, dan is dat een absurde ervaring. De achteruitgang ligt als een steen
in het bestaan: ‘ik blijf hem de berg van mijn leven oprollen terwijl ik van het leven hou’. Volgens
Camus heeft ‘het absurde alleen zin voor zover men er niet in berust’. De erkenning van het niet meer
kunnen, opent de weg naar een nieuw zelfrespect: de absurde vrijheid om zo goed mogelijk te leven
tot het niet meer gaat en dan zo goed mogelijk te sterven. 73
Goede zorg kan alleen verleend worden als de zorgverleners de patiënt zien als partner en patiënten
betrekken in de besluitvorming tijdens het ziekteproces ook wel ‘shared decision making’ genoemd.
De zorgverlener en ook de geestelijk verzorger kan hierin de zieke en de naasten ondersteunen en ze
hierbij begeleiden.
In de volgende paragraaf wordt hier verder op ingegaan naar aanleiding van de analyse van
interviews met huisartsen en verpleegkundigen.

4.2.
Interviews huisartsen
De transcripten van de interviews zijn in Atlas.ti gecodeerd. Voor de beschrijving van de resultaten zijn
de quotations beschreven aan de hand van de topics zoals deze uit de eerdere samenvatting van de
interviews naar voren kwamen (bijlage 2).
Bij de semigestructureerde interviews van de artsen zijn steeds dezelfde open vragen gesteld. De vier
topics 74 ,geanalyseerd tijdens dit onderzoek, waren:
1.
2.
3.
4.

De visie van de respondenten op palliatieve zorg (4.2.1.).
De visie van de respondenten op goede palliatieve zorg (4.2.2.).
De visie van de respondenten op spirituele zorg in hun werk (4.2.3.)
De samenwerking in de palliatieve zorg en in het PaTz-overleg (4.4.).

4.2.1.

Resultaten topic 1: De visie op palliatieve zorg (huisartsen)

In de interviews zijn open vragen gesteld over hoe de respondenten palliatieve zorg ervaren
en wat hun visie op goede palliatieve zorg is. Beide onderzoeken (het onderzoek waar de
interviews voor zijn afgenomen en dit onderzoek) hebben zich op palliatieve zorg in de
thuissituatie gericht. Uit de antwoorden kwamen een aantal factoren naar voren die het
contact, de relatie met de zieke en de naasten gunstig beïnvloedden, maar ook een aantal
omstandigheden die zorg aan huis lastig maakten.
Quotations huisbezoek:
Volgens de geïnterviewde artsen is het van invloed, dat er bijna altijd sprake was van een
huisbezoek, zelden kwam de patiënt naar de praktijk.
De voordelen van huisbezoek waren volgens hen:

Stap, D. ‘Leven met een steen. Autonomie, immuniteit en chronisch ziek zijn’. De patiënt
overvraagd? Autonomie opnieuw doordacht. Eds Leget, C. en Smits, M. Nijmegen: Valkhof Pers:,
2016: 24-46.
74 Baarda et al., 213.
73
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Het is persoonlijker: een gesprek over het levenseinde komt beter tot zijn recht. je
hebt niet de tafel tussen je en geen beeldscherm. De huiskamer heeft meer sfeer voor
een persoonlijk gesprek.
Je ziet heel veel in een huishouden, soms ook onbewust. Dat geeft inzicht in iemands
leven, hoe iemand is. Het kan verrassend zijn. Het geeft informatie wat voor iemand
van waarde is. Je kunt dat benoemen en dat kan een aanleiding zijn voor een gesprek
Als mensen je toelaten dan word je automatisch deel van het huishouden, dat is echt
anders dan in de praktijk. Het is hun leefwereld.

Nadelen waren er echter ook:
Huisbezoek kost veel tijd.
Je kunt niet zo maar opstappen middenin een gesprek.
Quotations positieve aspecten palliatieve zorg:
Alle geïnterviewden huisartsen namen deel aan het PaTz-overleg en voelden zich
betrokken bij palliatieve zorg.
Samengevat zeiden zij hierover:
Niet elke huisarts heeft evenveel ervaring met de palliatieve zorg: soms maar een
paar maal per jaar nemen zij de zorg op zich voor een palliatieve terminale patiënt.
Elke geïnterviewde huisarts noemt de zorg waardevol om ongeveer dezelfde reden:
omdat er het heel erg toe doet. Het gaat immers over het eindigende leven. Zij vinden
de periode van betekenis voor de stervende en hun naasten, maar ook voor de
zorgverlener zelf.
Mensen worden in deze fase op zichzelf teruggeworpen. Aan jou als huisarts om hen
in dit proces bij te staan. Het vraagt veel van de huisarts om daarbij aan te sluiten. De
band die je met patiënten in je praktijk misschien al had, wordt er sterker door.
Het samen optrekken in dit proces is verrijkend. Ondanks moeilijkheden ervaar je
dankbaarheid.
Het is heel waardevol omdat je veel voor mensen kunt betekenen, hen helpen om
dingen te verhelderen en om emoties te bespreken. Dat maakt het zinvolle zorg. Je
biedt continuïteit.
Quotations negatieve aspecten palliatieve zorg:
De palliatieve zorg is door de geïnterviewden niet altijd even makkelijk gevonden. Er waren wel
omstandigheden waardoor de arts moeilijkheden ondervond.
De problemen die zij ondervonden bij het verlenen van palliatieve zorg waren samengevat:
- Palliatieve zorg kan voor hen belastend en intensief zijn. Zij voelen zich soms op de
proef gesteld om hulp en zorg te bieden in soms korte tijd. Hoe kan je dan angst en
depressie van de zieke hanteren? Hoe kan je daarop anticiperen? Soms hebben de
lichamelijke klachten de overhand.
- Het is lastig om het goed te doen: je krijgt geen tweede kans.
- De belasting in tijd is zeker voor de huisarts in deeltijd groot: mensen willen liefst
dezelfde arts zien en niet steeds een ander. Daarom doen ze de huisbezoeken aan het
eind van de dag. Hoe vind ik de balans tussen werk en privé? Je kunt niet alles tegelijk
bespreken: stap voor stap. Je kunt niet altijd continuïteit bieden. In het weekend is er
de huisartsenpost.
- In de huisartsenzorg is de palliatieve zorg een ondergeschoven kindje.
- Niet iedereen wil open praten over wat er komt: soms niet om religieuze redenen,
soms omdat iemand moeilijk over gevoelens kan praten. Dan is het moeilijk om goede
zorg te bieden.

33

Quotations werkwijze in palliatieve zorg:
Hoe gingen zorgverleners in de palliatieve fase te werk? De geïnterviewden gaven
herhaaldelijk aan, dat daar geen vast format voor bestond. In het literatuuronderzoek (2.1. p
13) is gesproken over de dialectiek in de communicatie tussen zorgverleners en patiënten. De
quotes zijn op twee manieren onderverdeeld: als volgers en als leiders.
De communicatie als volgers (huisartsen), samengevat:
- Aansluiten op wat mensen willen weten over de toekomst: niet iedereen wil erover
praten. Aansluiten op wat de vragen en denkbeelden zijn. Teruggeven of het goed
begrepen is. Vragen naar verwachtingen. De tijd nemen. Niet zelf invullen, maar
volgen.
- Keuze laten om over spiritualiteit te praten: de ruimte geven om erover te praten.
- Handelen afstemmen op vragen als “hoe voelt het… Wat heb jij nodig?”
- Aftasten en bijstaan /ondersteunen waar dat kan en gewenst wordt. Feeling houden
- Bij weigering gesprek, niet aandringen; meebewegen en meegaan in gevoel “nu even
(nog) niet”, dat respecteren.
- Er wel zijn, ook in de beleving van wat hen bezighoudt. Als het maar gaat zoals zij
wensen.
- Met respect met de ander omgaan: zo veel mogelijk de regie bij hen laten; hen in hun
waarde laten. Je verplaatsen in die ander.
De communicatie als leiders (husartsen), samengevat:
- Toelichten wat gaat komen om schrikreactie te voorkomen: open erover praten
- Ondanks weigering gesprek er ruimte voor vragen.
- Bewustwording bevorderen van betekenisgeving aan het sterfproces door het
bespreekbaar te maken. Vragen naar religie. Niet in één gesprek, maar herhaaldelijk.
Ritueel bespreekbaar maken/aanbieden. Mensen zijn zich niet altijd bewust van wat er
speelt bij henzelf of de naasten
- Keuze maken om handelend op te treden of niet: b.v. sederen of met medicatie.
Mensen vertrouwen je daarin.

4.2.2.

Resultaten topic 2 : Visie op goede palliatieve zorg (huisartsen)

Al in paragraaf 2.2 is in het literatuuronderzoek ingegaan op wat goede palliatieve zorg
inhoudt.
Volgens de presentiebenadering heeft de zorg dan drie opgaven :
1. Omgaan met het lijden: zorgen dat het lijden niet alles overheerst, maar proberen
ruimte te scheppen door de zieke bij te staan in eenzaamheid, in angst en het ervaren van
verval en verlies van waardigheid: nabij blijven in de relatie.
2. Bijstaan in omgang met de waarheid: voor de zieke kunnen er tegelijktijdig verschillende
waarheden bestaan. Presentie kan bijdragen in een verwarde situatie waarin het niet goed
komt en helpen daarmee om te gaan.
3. Samen betekenis vinden: vinden wat nog goed is, troost en steun geeft.

In de interviews is gekeken in hoeverre de opvattingen van de huisartsen matchen met deze
opgaven van presentie.
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Resultaten opgave 1 ‘omgaan met lijden’ (25 quotations huisartsen)
Herkennen van de pijn achter de pijn: de spirituele pijn75. Huisartsen gaven aan dat zij
actief vragen naar achterliggende spirituele problematiek en deze benoemden.
-

Nabij blijven in de relatie: nabij blijven in het naar boven brengen van de spirituele pijn.
De zorgverlener kan spirituele groei niet afdwingen, alleen drempels wegnemen.
Huisartsen gaven aan de patiënt bij te staan in het doorleven van de spirituele pijn om
hen in de gelegenheid te stellen hun waardigheid te behouden en zich met
achteruitgang te verzoenen. Geïnterviewden noemden hun rol bescheiden en soms in
tijd en omstandigheden beperkt.

-

Verzoening met het onvolmaakte76 : in het banale kunnen signalen gegeven worden
van dieperliggende pijn. Door dagelijkse training kunnen palliatieve zorgverleners
leren met mildheid om te gaan met het gewone, het vaak chaotische dagelijkse
bestaan van zichzelf en de ander. Patiënten voelen aan, dat zij bij hen terecht kunnen
met hun gewone (levens)verhaal en dat zij in dat verhaal hun spirituele pijn en
vreugde kunnen laten doorklinken. Huisartsen vermeldden, dat zij probeerden
gewoon en steunend te zijn, naast iemand te gaan staan en samen te beleven wat
mensen bezighield.

-

Intieme afstand77: hoe dicht mag je bij een terminale patiënt komen? Dit hangt erg af
van de zorgverleners zelf: hoe goed kunnen zij omgaan met hun eigen angst en
onmacht? In welke mate kunnen zij bij de angst en onmacht van de ander aanwezig
zijn? Dit verschilde per huisarts, maar ook per patiënt en per situatie.

Huisartsen merkten op dat aandacht geven drempelverlagend werkte, ook een aanraking of
een schouderklopje. Samen de grenzen verkennen van angstgevoelens gaf rust. Meedenken,
de ruimte geven aan waar mensen nog mee zitten. In het contact een warm gevoel hebben,
de relatie zo mogelijk verbeteren, openheid creëren. Je bewust zijn van je eigen gedrag.
Resultaten opgave 2 ‘bijstaan in omgang met de waarheid’ (28 quotations huisartsen)
De ervaringen van de huisartsen waren dat het rust gaf om in de terminale fase de
patiënt en hun naasten over het verloop en de afloop van de ziekte te informeren. Zij
erkenden dat daarbij niet iedereen dat kon en wilde horen. Met respect voor de patiënt
en zijn waarheid gingen zij daarmee om door het gesprek uit te stellen of stapsgewijs
te voeren. Zij sloten daarbij aan door goed te luisteren, open vragen te stellen. Juist dit
stuk van de begeleiding noemden zij hun taak en waardevol. Soms lukte het niet,
doordat de tijd ontbrak of er religieuze belemmeringen waren en dan gaven zij aan het
gevoel te hebben niet goed hun vak uit te kunnen oefenen. Soms kwamen mensen er
zelf mee. De geïnterviewden vonden het belangrijk, dat zij beschikbaar waren en
mensen bij hen met vragen terecht konden.
Resultaten opgave 3 ‘samen betekenis vinden’ (31 quotations huisartsen)
Handreikingen voor een gesprek over betekenisverlening en levensovertuiging van
hun patiënten werden door huisartsen waargenomen in wat zij zagen en hoorden bij
de huisbezoeken.
Zij wilden mensen bewust maken van hun spiritualiteit en hoe belangrijk betekenissen
in deze fase zijn. Samen zoeken naar wat nog waardevol was en kon zijn, wat steun
gaf.
Zingeving is een moeilijk te omschrijven term die door huisartsen en hun patiënten
soms gedefinieerd werd in termen van religie. Een zaak voor priester, dominee of

Cornette K., ‘Zorg voor spirituele pijn’, Ned. Tijdschrift. voor Geneeskunde 57: 14-15 (2001): 10221028.
76 Cornette, 1026-1027.
77 Cornette, 1027.
75
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-

imam, maar ook deel van het leven zonder religieus te zijn. In woorden en in rituelen
werd hier aandacht voor gevraagd. Processen kwamen op gang die kracht gaven om
door te gaan en kracht voor het naderend levenseinde. Processen van zingeving
kosten tijd en het tijdstip waarop je dat bespreekt, was daarom van belang.
Tijd was voor de huisarts een probleem.

Deze drie opgaven vanuit de presentiebenadering zijn vaak moeilijk van elkaar te scheiden en
ook als de artsen zich uitspraken over hun werkwijze en visie was er nauwelijks een scherpe
scheidslijn te trekken. Als de zorgverlener patiënt en hun naasten bijstaat in hun omgang met
de waarheid, ontstaat er ruimte om het lijden, de spirituele pijn, bespreekbaar en doorleefbaar
te maken en kunnen processen van zingeving verlichting brengen in het omgaan met deze
pijn.
4.2.3.

Resultaten topic 3: Visie op spirituele zorg (huisartsen)

Uit de analyse in de vorige paragraaf vanuit de drie opgaven van de presentietheorie bleek,
dat de geïnterviewde huisartsen zich allen bezig houden met spirituele zorg en dat zij de
spirituele dimensie van de palliatieve zorg een belangrijke plaats toekenden in de zorg voor de
terminaal zieke patiënt en hun naasten. In hun werkwijze zochten zij meestal in hun
communicatie een balans als volgers en als leiders van hun patiënten en hun naasten.
Quotations belemmeringen spirituele zorg:
Zij gaven aan dat er een aantal belemmeringen konden zijn die een goede spirituele
zorgverlening in de weg stonden. De problemen die zij ondervonden bij het verlenen van
palliatieve zorg in het algemeen waren ook hier geldend zoals tijdgebrek en de zware
belasting van de zorg. Daarnaast waren er meer specifieke factoren.
Dat waren factoren in henzelf als zorgverlener:
- De huisarts is er niet zo bewust mee bezig.
- De huisarts denkt er te laat aan of brengt het maar af en toe ter sprake.
- De huisarts brengt het niet altijd ter sprake.
- De richtlijn is veel te lang en spiritualiteit blijft een vaag begrip.
- Soms is het moeilijk om ter sprake te brengen, weet er te weinig van: dit geldt ook
voor rituelen.
De huisartsen noemden ook patiënt gerelateerde belemmeringen zoals
- De patiënt is er te slecht aan toe of gaat snel achteruit.
- De patiënt wil of kan er niet over praten.
Ondanks deze problemen die de huisartsen ondervonden in hun spirituele zorgverlening geven
zij aan dat zij de spirituele zorg niet alleen voor hun patiënten maar ook voor zichzelf
waardevol vonden.
In de volgende paragraaf is naar de interviews met de verpleegkundigen gekeken die op
dezelfde manier zijn bevraagd en geanalyseerd.
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4.3.

Interviews verpleegkundigen

In dit onderzoek is naast de interviews met zeven huisartsen gebruik gemaakt van de transcripten van
interviews met vier (palliatieve) verpleegkundigen.
In deze paragraaf is bij de resultaten van de analyse gekeken of en in hoeverre deze uitlatingen van
de verpleegkundigen verschilden van die van de huisartsen.
4.3.1.

Resultaten topic 1: Visie op palliatieve zorg (verpleegkundigen in relatie tot visie
huisartsen)

Er zijn twee verschillen te noemen:
1. Eén van de belangrijkste kenmerken van de eerstelijnszorg is de context waarin deze
zorg plaatsvindt: de eigen leefomgeving van de patiënt en zijn naasten. Beide
beroepsgroepen gaven de voordelen hiervan aan. Het verschil hierbij was dat de
verpleegkundigen meestal een intensiever contact met de patiënt onderhielden. De
huisarts had daarentegen het voordeel dat deze de situatie en de leefwereld van de
patiënt langer kende.
2. De verpleegkundigen hebben een bijzonder aspect van de zorg aan huis vermeld: het
is voor de patiënt het eigen terrein, dat veiligheid biedt, waar de zorgverlener te gast
is.
Quotations positieve ervaringen van de verpleegkundigen in de palliatieve zorg:
- Evenals bij de huisartsen was het van betekenis kunnen zijn voor de patiënt en de
naasten voor de verpleegkundigen waardevol en ook een leerproces.
- Het is geen standaardproces, maar juist daardoor verrassend. Bijzonder dat je daarvan
getuige mag zijn en een bijdrage mag leveren aan een goede afronding van het leven.
Quotations de communicatie als volgers van patiënten en hun naasten:
- Evenals de huisartsen vonden de verpleegkundigen het belangrijk om de patiënt en hun
naasten zo veel mogelijk de regie te laten behouden en zo veel mogelijk zelf te laten
doen.
- Dat mensen zich gehoord voelen en gesteund. Eigen keuze voor de plek waar ze
overlijden, hun waardigheid behouden.
- In het proces meegaan, volgen in de zorg, passende zorg bij die persoon.
Quotations de communicatie als leiders:
Evenals de husartsen zagen de verpleegkundigen de noodzaak om soms de regie over te
nemen.
Soms toch een gesprek aangaan over wat er komt, over angst of (geloofs)overtuiging.
Zorgverleners zijn in hun communicatie op zoek naar de balans van het volgen en leiden van
hun patiënten en familie.78

78

Considine, Miller, 165-174.
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4.3.2.

Resultaten topic 2 Visie op goede palliatieve zorg (verpleegkundigen in relatie
tot visie huisartsen)
Zowel de huisartsen als verpleegkundigen ondervonden ongeveer dezelfde belemmeringen bij
de palliatieve zorgverlening, zoals tijdsdruk en de fysieke aftakeling van de patiënt. De
verpleegkundigen voegden daar aan toe, dat de organisatie de kwaliteit van zorg kan
belemmeren.
De match tussen de drie opgaven van de presentiebenadering en de opvattingen van de
geïnterviewden:
Resultaten opgave 1 ‘omgaan met lijden’ (7 quotations - de huisartsen 25 q.)
De verpleegkundigen legden de nadruk op de begeleiding en de ondersteuning evenals de
huisartsen. De vertrouwensband in de relatie was ook voor de verpleegkundigen een
voorwaarde voor goede zorg. Zorgen dat patiënten zich gehoord voelen, gezien voelen en de
stilte durven aangaan, waren door hen genoemde quotes.
Resultaten opgave 2 ‘bijstaan in omgang met de waarheid’ (12 quotations – de huisartsen 28
q.)
Aansluiten bij waar de patiënt aan toe is om de patiënt in zijn waarde te laten.
Open vragen stellen, waar is behoefte aan?
Niet oordelen maar de ruimte laten.
Meestal een proces op gevoel.
Sommige verpleegkundigen gaven aan heel bewust vragen te stellen. Waar huisartsen een
taak zagen in hun patiënten nadrukkelijk voor te bereiden op wat ging komen, focusten
verpleegkundigen meer op het hier en nu. Maar ook zij bespraken wat geweest is en wat ging
komen.
Resultaten opgave 3 ‘samen betekenis vinden’ (8 quotations – de huisartsen 31 q.)
Opvallend was het aanreiken van rituelen, dat deden huisartsen minder. Het samen zoeken
naar betekenisverlening vonden verpleegkundigen belangrijk. Het initiatief lieten zij vaak wel
bij de patiënt of familie. Zij pasten zich aan. Veel luisteren en kijken.

4.3.3.

Resultaten topic 3: Visie op spirituele zorg in hun werk (verpleegkundigen in
relatie tot huisartsen)

Dezelfde belemmeringen die een rol speelden bij het verlenen van ‘goede’ palliatieve zorg
speelden ook een rol in de spirituele zorg: tijdsdruk en fysieke aftakeling van de patiënt.
Quotations belemmerende factoren:
De verpleegkundigen noemden ongeveer dezelfde factoren als de huisartsen, zoals
persoonlijke factoren: hun eigen ervaring en beleving,
maar verder ook nog:
Hun eigen spiritualiteit
Niet altijd te weten, hoe om te gaan met spiritualiteit.
Factoren vanuit de patiënt:
Snelle aftakeling of niet open staan voor de spirituele zorg.
Onbekendheid met spirituele zorg.

Wat de huisartsen niet en de verpleegkundigen wel noemden is de contextuele factor:
- te laat ingeschakeld worden (geen advanced care planning).
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4.4.

Samenwerking tussen zorgverleners en in het Palliatieve Thuiszorgteam

Samenwerking tussen zorgverleners (topic 4) onderling vond op vele manieren plaats:
- Samenwerking tussen huisarts en verpleegkundigen of andere zorgverleners, maar ook
tussen collega’s onderling.
- Overleg in een multidisciplinair team.
T.a.v. samenwerking gaven de geïnterviewden, huisartsen en verpleegkundigen aan, dat er vooral
tussen collega’s onderling en tussen huisarts en (palliatief) verpleegkundige werd samengewerkt. De
huisartsen erkenden dat de verpleegkundigen vaak eerder dan de huisarts klachten signaleerden en
voorzagen in wat passende zorg was. Dit gold volgens de huisartsen ook voor de naasten.
Het overleg met collega’s is belangrijk gevonden om de continuïteit te waarborgen. Ook bij problemen
raadpleegde de huisarts wel eens een collega. Dit gold tevens voor de spirituele zorg. Soms is er
verwezen naar een geestelijk verzorger, maar meestal naar de palliatief verpleegkundige.
Een nadeel was volgens de huisartsen het verschil in computersystemen, dat bevorderde de
onderlinge communicatie niet. De huisartsen moesten er echt moeite voor doen, zoals deelname aan
een PaTz-overleg.
In het algemeen gaven de artsen aan, dat zij te weinig samenwerkten met andere disciplines en te
weinig doorverwezen.
Als een reden is aangegeven, dat de patiënt de samenwerking of verwijzing niet altijd wenste.
Ook de verpleegkundigen gaven aan dat samenwerking en doorverwijzing te weinig plaats vond. Het
leek hen soms wel lastig om met nog meer mensen samen te werken. Met collega’s is wel intensief
samengewerkt.
De samenwerking met huisartsen verschilde per arts, bij voorbeeld: zij konden gebeld worden als het
nodig was over medische zaken. Huisartsen gaven aan, dat het waardevol zou zijn om dit ook op een
ander vlak wat meer te doen.

4.4.1. Quotations: Verwijzing naar geestelijke verzorger
Resultaten huisartsen verwijzing naar geestelijk verzorger algemeen:
De beschikbaarheid van geestelijk verzorgers is nog niet voldoende
volgens de geïnterviewde huisartsen.
Doorverwijzen is nog niet zo ingeburgerd.
Volgens de huisartsen is het voordeel van inzet van de geestelijk verzorger, dat de
verwijzing naar psycholoog of psychiater dan niet nodig is, dat maakt het ‘normaler’.
Niet altijd wordt verwijzing door de patiënt gewenst, dat kan zijn omdat een nieuwe
hulpverlener teveel wordt of vaak omdat niet bekend is wat een geestelijk verzorger
voor hen kan doen.
De huisartsen gaven toe, dat zij (nog) niet of weinig doorverwezen.
Resultaten verpleegkundigen verwijzing naar geestelijk verzorger algemeen:
De verpleegkundigen merkten op, dat zij niet altijd op de hoogte waren van een
contact tussen de patiënt en een geestelijk verzorger.
Het zou helpen als zij de geestelijk verzorgers in de regio kenden.
Een verpleegkundige zei, dat zij de deskundigheid miste voor toepassing van rituelen
of bijstaan in stervensproblematiek.
Als de verpleegkundige al wel ervaring had in doorverwijzing naar een geestelijk
verzorger dan zag zij daar de meerwaarde van in.
Resultaten ‘Wanneer wordt /zou een geestelijk verzorger ingeschakeld worden door zowel
huisartsen als verpleegkundigen:
Als zij zichzelf niet capabel genoeg achten voor spirituele zorg
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-

Doorverwijzen gebeurt op gevoel, geen standaard voor: zowel huisartsen als
verpleegkundigen.
Bij patiënt die zoekende is naar zingeving/betekenis.

Indicaties voor doorverwijzing die huisartsen noemen:
Geen tijd genoeg om het zelf te doen.
Problematiek op het gebied van zingeving.
Moeite met ervaren van achteruitgang is te complex.
Keuze van patiënt.
Bij vragen over geloof.
Indicaties voor doorverwijzing die verpleegkundigen noemen:
Maak elke keer de overweging kan ik dit zelf of schakel ik iemand in.
Bij het nodig zijn van symbolen/rituelen.
Als mensen het niet zelf lijken te redden.
Bij de intake wordt de mogelijkheid genoemd.
Bij levensvragen van de patiënt.

4.4.2.

Quotations: Samenwerking in het PaTz-overleg

Daar alle huisartsen en verpleegkundigen deelnemers waren aan een PaTz-overleg, was het
een selecte groep. Zij voelden zich betrokken bij palliatieve zorg en waren bereid om in een
multidisciplinair team te overleggen en samen te werken.
In de bijeenkomsten werden patiënten, mits zij hiermee hadden ingestemd, besproken, als er
sprake was van complexe problematiek op medisch of niet-medisch terrein. De geestelijk
verzorger is hierbij op verschillende manieren ingeschakeld: door een beroep te doen op de
specifieke deskundigheid als geestelijk verzorger of door het verzoek te doen om de patiënt te
bezoeken. Daar waar nodig heeft de geestelijk verzorger een andere, nieuwe visie gegeven
op de problematiek. Op deze manier is de spirituele zorg direct betrokken bij de casuïstiek.
Toch bleek uit de interviews dat de zorgverleners niet altijd wisten dat de geestelijk verzorger
meer is dan een vertegenwoordiger van religie. Het PaTz-overleg gaf meer inzicht in de
mogelijkheden van doorverwijzing.
De meeste doorverwijzingen kwamen tot stand via de huisartsen, omdat de huisarts de
geestelijk verzorger leerde kennen in het overleg.
Resultaten: ervaringen huisartsen met geestelijk verzorger in PaTz-overleg:
De huisartsen merkten op dat het hun inzicht heeft vergroot en het tools in handen
heeft gegeven om het gesprek aan te gaan als iemand niet of moeilijk over het
levenseinde wilde praten.
Niet altijd stelde de huisarts de vraag of iemand met een geestelijk verzorger wilde
praten. Deelname van de geestelijk verzorger aan het overleg gaf meer begrip voor
het belang van inschakeling.
Het belang van spirituele zorg werd door het PaTz-overleg meer inzichtelijk.
De huisartsen waren positief over hun ervaringen in het PaTz-overleg.
Een huisarts zei zich te zien als supervisor voor verpleegkundigen, ook voor een
huisarts in opleiding is een netwerk waaronder geestelijk verzorgers belangrijk. Steeds
meer mensen willen thuis sterven en dan is de kwaliteit van de palliatieve zorg
belangrijk, volgens de huisarts kun je die bewaken in het palliatieve thuiszorgteam.
Een andere huisarts merkte op, dat het team hem/haar bewust maakte van spirituele
zorg die hij/zij misschien wel onbewust verleende, maar dan meer bewust kon
inzetten.
De aandacht voor spirituele zorg zou er meer moeten zijn volgens de geïnterviewden.
Het PaTz-overleg was hiervoor een goede plaats.
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-

-

Een huisarts noemde als waarde van het PaTz-overleg: het op casusniveau
bespreken van een morele keuze, mede mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van
een geestelijk verzorger.
Opgemerkt werd dat collega-huisartsen die niet aan een PaTz-team deelnemen,
minder affiniteit hebben met spirituele zorg.

Resultaten: ervaringen verpleegkundigen met geestelijk verzorger in PaTz-overleg:
Enkele verpleegkundigen zeiden, dat deelname aan het PaTz-overleg hun
bewustwording omtrent spirituele zorg heeft vergroot. Het PaTz-overleg leverde een
bijdrage aan de samenwerking met huisartsen en geestelijke verzorger.

Hiermee is het hoofdstuk met de resultaten van de data-analyse afgerond. In het volgende en laatste
hoofdstuk zijn de conclusies, reflectie en discussie beschreven.
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5. Conclusies, reflectie, discussie en slotwoord
5.1.

Conclusies

De onderzoeksvraag is opgesplitst in vier deelvragen. Per deelvraag zijn in dit hoofdstuk de
conclusies besproken.
Daarna is aangegeven waar in het onderzoek naar voren kwam dat er nog discussie over gaande is.
Dit hoofdstuk is vervolgd met een reflectie op het onderzoek en afgesloten met een slotwoord.
Conclusies eerste deelvraag:
“Wat zegt de theorie over inzet van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg in de
eerstelijnszorg?”
De eerste deelvraag handelde over de theorie met betrekking tot de inzet van de geestelijk verzorger
in de palliatieve zorg in de eerste lijn. Uit het literatuuronderzoek bleek, dat het moeilijk is om aan te
geven wat goede palliatieve zorg inhoudt. Nog moeilijker wordt het, als het gaat om spirituele zorg
binnen de palliatieve zorg. Kwaliteit van zorg is niet in subjectieve uitkomsten weer te geven,
eventueel door zieken of hun naasten. Gepleit werd in dit onderzoek voor een meer procesmatige
integratieve benadering van palliatieve zorg.
Voor de praktijk van de spirituele zorg is er de richtlijn voor zingeving en spiritualiteit in de palliatieve
zorg. Hierin is omschreven, dat iedere zorgverlener in de palliatieve zorg geacht wordt spirituele zorg
te verlenen. Spirituele zorg is dus meer een dimensie in de (dagelijkse) zorg dan een af te scheiden
zorgpakket. De geestelijk verzorger is daarbij inzetbaar voor uitvoeren van rituelen, spirituele
diagnostiek of als counselor voor geestelijke en morele vragen van de patiënt en de naasten. De
geestelijke verzorger kan ingezet worden als adviseur of ondersteuner van andere zorgverleners:
individueel of in een multidisciplinair overleg. In de regio Roosendaal nam de geestelijk verzorger deel
aan een aantal PaTz-overleggen. Ook bij scholing van zorgverleners of vrijwilligers kan de geestelijk
verzorger actief betrokken worden.
In het huidige overheidsbeleid is vanaf 1 januari 2019 de geestelijk verzorger in de eerste lijn
nadrukkelijk een plaats toegekend. Dit maakte het onderwerp van dit onderzoek niet alleen actueel
maar ook nodig.

Conclusies tweede deelvraag:
“Wat vonden de betrokkenen zoals patiënten/nabestaanden, huisartsen en zorgverleners van
de inzet van een geestelijk verzorger en welke resultaten waren er volgens de betrokkenen na
een jaar inzet in de regio Roosendaal?”
De tweede deelvraag vroeg naar de ervaringen van de betrokkenen. Uit de ervaringen van de twee
geïnterviewde patiënten, zoals beschreven in de casusbeschrijving en de spirituele diagnose, kwam
naar voren, dat de geestelijk verzorger behulpzaam is geweest bij het maken van ethische keuzes. Bij
beiden was sprake van problematiek rondom het omgaan met (fysieke) achteruitgang en deels ten
gevolge daarvan (toenemende) isolatie en gevoelens van eenzaamheid. De gesprekken van met
name de eerste patiënt met de geestelijk verzorger brachten tijdelijk verlichting, wat als rustgevend
werd ervaren. Verdere ondersteuning door een andere betrokkene en/of vrijwilliger, begeleidt door de
geestelijk verzorger, zou dit effect nog kunnen versterken.
De huisartsen waren allen actief in de palliatieve zorg ook al hadden zij er soms niet zoveel ervaring
mee. Zij vonden het waardevolle zorg en probeerden ook spirituele zorg aan hun patiënten en naasten
te geven. Dit werd bevestigd door ander onderzoek op dit terrein 79.

Vermandere, M. et al. ‘Spirituality in general practice: a qualitative evidence synthesis’. British
Journal of General Practice. ( 2011): 752.
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Niet altijd hadden zij daarvoor genoeg tijd. Het zou verlichtend en aanvullend en daarom aan te
bevelen zijn om meer bekendheid te geven aan te werkzaamheden van de geestelijk verzorger, zodat
huisartsen meer doorverwijzen naar de geestelijk verzorger dan zij tot nu toe doen.
Zowel huisartsen als verpleegkundigen merkten op, dat zij in de palliatieve zorg meestal volgend
waren in wat de patiënt en hun naasten wensten. In de interviews ontstond de indruk dat zij
existentiële vragen niet zo snel zelf aan de orde stelden als de patiënt er niet over begon. Zij zagen
ook belemmeringen (pagina 36,38) die een goede spirituele zorgverlening tegenwerkten. De
geïnterviewde huisartsen vonden het belangrijk om in deze fase een band aan te gaan met hun
patiënten en hun naasten. Zij bleven nabij in de relatie, zoals de presentiebenadering stelt als opgave
aan de palliatieve zorg. Zij stonden de patiënt bij om te voorkomen, dat het lijden niet alles
overheerste en in het omgaan met de waarheid. De huisartsen probeerden te voorkomen, dat de
patiënten overvallen werden door het verloop van hun ziekte. In de derde opgave van de presentie:
“samen betekenis vinden” leken zij passiever. Om die reden zou dit heel goed een taak voor de
geestelijk verzorger zijn.
De verpleegkundigen waren intensief bezig met de palliatieve zorg: het is hun specialisatie. Zij
maakten patiënten en hun naasten mee in de thuissituatie. Dat bepaalde ook hun inzet. Zij waren
geheel gericht op begeleiding en ondersteuning, ook in de spirituele zorg. Zelfs ondersteuning bij
rituelen was hun niet altijd vreemd. Zij vonden meestal dat de spirituele zorg meer aandacht verdiende
en verwezen daarom soms wel door naar de geestelijk verzorger.
De samenwerking in het PaTz-overleg met de geestelijk verzorger droeg volgens de artsen en
verpleegkundigen bij aan bewustwording van spirituele nood en werd over het algemeen positief
gewaardeerd.
Conclusies derde deelvraag:
“Wat waren de verwachtingen van en de aanbevelingen voor inzet van geestelijke verzorging
bij palliatieve zorg in de eerste lijn in Roosendaal bij voortzetting van deze inzet?”
De derde deelvraag vroeg naar de verwachtingen van en de aanbevelingen voor inzet van geestelijke
verzorging bij palliatieve zorg in de eerste lijn in Roosendaal bij voortzetting van deze inzet.
Buiten het PaTz-overleg werd er bijna alleen samengewerkt met collega’s van dezelfde beroepsgroep.
Slechts bij euthanasie en palliatieve sedatie waren er afspraken over de werkwijze en samenwerking
met anderen.
Er werd tussen zorgverleners in de palliatieve thuiszorg niet veel onderling gerapporteerd: de
computersystemen sloten niet op elkaar aan. Als de verpleegkundige een huisarts kende, dan waren
de lijnen korter.
De onbekendheid met de potentiele inzet van de geestelijk verzorger was nog groot. Soms werd de
geestelijk verzorger nog gekoppeld aan religie. De indicatie voor wel of niet doorverwijzen waren niet
helder en persoonsafhankelijk.
Het lijkt erop, dat artsen en verpleegkundigen de doorverwijzing naar een geestelijk verzorger nog niet
ten volle weten te benutten. Via hun deelname aan het PaTz-overleg nam deze bekendheid toe, maar
niet alle huisartsen namen deel aan een PaTz-overleg. Ook was de capaciteit aan inzet van
geestelijke zorg voor de eerste lijn nog beperkt.
Voor patiënten en hun naasten was het vaak niet duidelijk wat een geestelijk verzorger voor hen kon
betekenen. Ook hier werd hun inzet nogal eens gekoppeld aan religie.
Had er eenmaal contact plaats gevonden met een geestelijk verzorger dan werd dit contact
gewaardeerd en voortgezet.
Conclusies vierde deelvraag:
“Wat is het beleid van de overheid over inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn?’
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De vierde deelvraag richtte zich op het overheidsbeleid. Vanaf begin 2019 is inzet van de geestelijk
verzorger in de thuissituatie onderdeel van het beleid. De komende maanden zal deze inzet via de
palliatieve netwerken gestructureerd worden ingezet. De geestelijk verzorger kan deel uitmaken van
het multidisciplinair overleg in de palliatieve thuiszorg. In het licht van de positieve ervaringen van dit
project en andere pilots is dit een welkome ontwikkeling. Gevraagd naar de verwachtingen van de
geestelijk verzorgers die in Roosendaal ervaring hebben opgedaan met hun inzet in de palliatieve
thuiszorg waren er nog wel kanttekeningen:
- Zijn er voldoende geestelijk verzorgers beschikbaar met feeling en betrokkenheid voor de
geestelijke zorg in de eerste lijn?
- Kan de geestelijk verzorger bij eenzaamheidsproblematiek wel (blijvend) spirituele zorg
bieden?
- Hoe kan er worden samen gewerkt in de eerste lijn met andere zorgverleners?
- Deze factoren kunnen barrières vormen bij succesvolle voortzetting van een waardevolle inzet
in de palliatieve thuiszorg.
Conclusie hoofdvraag:
‘Wat waren de ervaringen na het eerste jaar inzet van een geestelijk verzorger in de palliatieve
thuiszorg in Roosendaal, van de betrokken patiënten/nabestaanden en van de zorgverleners die
deelnemen aan de Palliatieve Thuiszorgteams (PaTz-teams). Wat zijn de verwachtingen en
aanbevelingen voor de toekomst?’
In dit onderzoek is steeds weer genoemd dat palliatieve zorg en zeker de spirituele zorg veel tijd en
inzet vergt van zorgverleners. In de pilot is daarbij de inzet van een geestelijk verzorger waardevol
gebleken, omdat er kon worden doorverwezen bij complexe problematiek. Ook de deelname van de
geestelijk verzorger aan het PaTz-overleg werd positief beoordeeld, omdat het meer inzicht gaf in
spirituele zorg en de (eigen) bewustwording over spiritualiteit bevorderde.
Onbekendheid met het werk van de geestelijk verzorger zowel bij de patiënten, hun naasten en
zorgverleners lijkt een belemmering en een verklaring voor de (toch nog) weinige keren dat er werd
doorverwezen naar de geestelijk verzorger. Uit de quotaties kwam naar voren, dat de criteria voor
doorverwijzing er niet zijn. Ook de samenwerking tussen de geestelijk verzorger en zorgverleners was
nog niet optimaal waarschijnlijk ook mede door onbekendheid met de persoon en het werk van de
geestelijk verzorger. De verwachtingen van alle partijen in dit onderzoek zijn dat de inzet van de
geestelijk verzorger gecontinueerd wordt en zelfs zal toenemen ook door de overheidsfinanciering.

5.2.

Reflectie op het onderzoek

In dit onderzoek is bij het verkrijgen van data gekozen voor de methoden van participerende
observatie, interviews en triangulatie om een aantal redenen:
- In verband met de privacy (wetgeving) was het niet mogelijk om alle cliënten in Roosendaal in
de eerste lijn die in het afgelopen jaar door de geestelijk verzorger bezocht waren, te
bevragen. Daarbij kwam, dat de meeste patiënten inmiddels overleden waren en
nabestaanden verhuisd waren of niet meer in contact. Het is zelfs gebruikelijk om bij dit soort
projecten alle contactgegevens te vernietigen. Wel bleek het mogelijk om twee gesprekken
met cliënten te observeren en hen te bevragen.
- De onderzoeker is in de gelegenheid gesteld twee bijeenkomsten van het PaTz-overleg bij te
wonen en te observeren. In verband met de privacy werd geobserveerd zonder
geluidsopnamen.
- Er werden interviews van een ander onderzoek ter beschikking gesteld die met Atlas-ti
konden werden geanalyseerd.
Beide geestelijk verzorgers die actief waren in het project konden geïnterviewd worden, daarom is er
sprake van datatriangulatie en neemt de validiteit toe.
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Deze onderzoeksmethoden hebben van de onderzoeker een zekere afstand gevraagd tot de
verzamelde gegevens en een iteratief proces van analyse, waarin waarneming, analyse en reflectie
elkaar afwisselden. Reflectie op de waarneming vond plaats, maar ook op de literatuur.

5.3.

Discussie

De dialectiek van patiënten en hun naasten als zorgverlener volgen of leiden:
Deze twee vormen van communiceren komen meestal naast elkaar voor, maar het kan ook zijn, dat
een zorgverlener kiest voor de ene vorm en de andere manier van communiceren negeert of ontkent.
De balans vinden hierin, kan lastig zijn, zeker als het gaat om spirituele zorg en zoals werd opgemerkt
in één van de interviews: een zoekproces. Er kan ook gekozen worden om de patiënt te volgen en de
familie te leiden of andersom. Zorgverleners kunnen kiezen voor, bij voorbeeld, leiden bij medische
zorg en volgen bij spirituele zorg. Een ander voorbeeld: in het begin van het contact is gekozen voor
volgen en later in het proces als er een vertrouwensrelatie ontstaat voor een meer leidende vorm van
communicatie. Tevens kan de dialectiek een reactie zijn op de patiënt: meer volgend of meer
leidend.80
Indicaties voor doorverwijzing naar geestelijk verzorger:
Uit de interviews van de huisartsen en verpleegkundigen bleek, dat het niet altijd duidelijk was,
wanneer het gewenst of noodzakelijk zou zijn om naar de geestelijk verzorger door te verwijzen.
In de richtlijn: ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’81 is aangeven dat
aandacht voor zingeving en spiritualiteit van elke zorgverlener gevraagd wordt om de vragen op dit
gebied te herkennen en te signaleren. Op basis van het ABC-model (pagina 18) wordt ‘aandacht’
geacht door iedere zorgverlener te worden gegeven, ‘begeleiding’ alleen ingezet als de patiënt dit
wenst en is ‘(spirituele) crisis’ een reden voor doorverwijzing. Begeleiding kan door arts of
verpleegkundige zelf gegeven worden, maar er kan ook verwezen worden naar een andere
professional zoals de geestelijk verzorger.
Bij het ontstaan van spirituele crisis is het de taak van de arts en de verpleegkundige om deze te
herkennen en zo nodig door te verwijzen naar de geestelijk verzorger of een andere professional. In
de richtlijn wordt een medisch-maatschappelijk werker genoemd, maar er valt ook te denken aan een
psycholoog.
Als signalen voor een spirituele crisis noemt de richtlijn: “diepgaande vragen over betekenis of zin van
het leven en rouw of verlies van verbinding met zichzelf, anderen of een hogere macht.”
In het algemeen geeft de richtlijn als advies aan arts en verpleegkundige door te verwijzen naar een
gespecialiseerde zorgverlener als zijzelf niet in staat zijn om de vereiste aandacht en begeleiding te
geven op het gebied van zingeving en spiritualiteit, omdat zij de vereiste tijd en/of deskundigheid
daarvoor missen of als er sprake is van een crisis.
Het project in de regio Roosendaal
In de projectperiode zijn twintig patiënten soms meerdere malen bezocht. Dit zijn tot nu toe relatief
weinig verwijzingen.
Ook de geïnterviewden vermeldden, dat dit nog (te) weinig gebeurde. Zij verwezen vooral door, als zij
te kort schoten door gebrek aan tijd of bij een complexe casus.
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De geestelijk verzorgers gaven aan, dat zij een toenemende vraag (nog) niet aankonden. Niet iedere
geestelijk verzorger wil in de eerste lijn werkzaam zijn. Het vraagt waarschijnlijk om specifieke
vaardigheden of kwaliteiten. Je bent maar niet zomaar binnen bij de patiënt en het contact komt op
een andere wijze tot stand dan in de zorgorganisatie. De geestelijk verzorger dient meer uit te leggen
wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Daarbij komt de geestelijk verzorger binnen als gast in het
domein van de patiënt. Dat heeft een voordeel in zichtbare aanknopingspunten voor een gesprek,
maar kan ook als een inbreuk in het privéleven worden ervaren, die van de geestelijk verzorger
behoedzaamheid en van de patiënt vertrouwen vraagt.
De discussie zal de komende tijd zijn of de inzet van de geestelijk verzorger in de thuissituatie
noodzakelijk is en - bij bevestigend antwoord - in welke vorm of frequentie deze inzet noodzakelijk of
gewenst is. Hoe dient de indicatie gesteld te worden en wat zijn de criteria voor doorverwijzing?

5.4.

Slotwoord

Spirituele zorg in de palliatieve thuiszorg lijkt in deze tijd een waardevol onderdeel van de palliatieve
thuiszorg. Zeker nu patiënten steeds meer in de gelegenheid worden gesteld en wensen om bij een
ernstige of terminale ziekte thuis verzorgd te worden en te overlijden. Minder mensen hebben een
binding met kerk en parochie. Zij zoeken hun zingeving in andere betekenissen en krachtbronnen
Uit dit onderzoek is gebleken dat, wat door anderen al aangetoond is voor geestelijke zorg in de
palliatieve fase, spirituele zorg een structureel onderdeel dient te worden ook in de palliatieve
thuiszorg. De bekendheid met geestelijke zorg beperkt zich nog vaak tot de religieuze betekenis van
spirituele zorg: de zegen. Dit onderzoek wil bijdragen aan een ruimere interpretatie van het werk van
de geestelijk verzorger en daar is nog wel wat voor nodig. Zoals één van de betrokken geestelijk
verzorgers opmerkte: “De geestelijk verzorger maakt onderdeel uit van het totale zorgproces in
afstemming met andere disciplines, dat vraagt waarschijnlijk deels een omslag in het denken van alle
betrokkenen en ook van de geestelijk verzorger.” De uitkomsten van dit onderzoek kunnen hiertoe
een aanzet geven en tevens eraan bijdragen, dat geestelijke zorg bij mensen thuis blijvend ter
beschikking zal zijn.
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Bijlage 1: Lijst met gebruikte coderingen in Atlas.ti
1. belang palliatieve zorg
2. belemmeringen spirituele zorg
3. bijstaan in omgang met waarheid
4. competenties palliatieve zorgverlener
5. dilemma's in palliatieve zorg
6. euthanasie
7. follow
8. goede palliatieve zorg

nodig voor het verlenen van spirituele zorg

goede palliatieve zorg en spirituele zorg bekijken in het
licht van de drie opgaven aan de org volgens presentie:
1. omgaan met lijden
2. bijstaan in omgang met waarheid
3. samen betekenis geven.

9. huisbezoek
10. indicatie doorverwijzen
11. leading
12. motivatie palliatieve zorgverlener
13. omgaan met lijden
14. belemmeringen voor palliatieve zorg
15. positief over palliatieve zorg
16. palliatieve sedatie
17. palliatieve zorg
18. PaTz-overleg
19. psychosociale zorg
20. rituelen
21. samen betekenis vinden
22. samenwerking
23. spirituele zorg door anderen
24. spirituele zorg onbewust cq vermijden
25. spirituele zorg: werkwijze
26. spirituele zorg
27. taakopvatting palliatieve zorg
28. verwerking
29. visie spiritualiteit
30. werkwijze palliatieve zorg
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Bijlage 2: Samenvatting interviews huisartsen op topics
De vier topics uit de huisartsen interviews zijn: visie op palliatieve zorg; de huisarts zelf als spirituele
zorgverlener; verwijzing naar geestelijk verzorger of andere professionele spirituele zorgverlener;
samenwerking met geestelijk verzorging in het PaTz-overleg.
De vragen van de interviewer op deze topics:
Hoe zie jij dat stukje palliatieve zorg als deel van je werk?
Hoe zie je dan het stukje spiritualiteit als onderdeel van de palliatieve zorg?
Werk je samen met ander zorgverleners in de palliatieve zorg?

geïnterviewd
e
P101

Palliatieve zorg

P102

Vraagt wel wat
om in deze
extreme situatie
aan te sluiten en
goed te
ondersteunen
met vragen
waarom kan mij
dit nu
overkomen; hoe
lang nog; hoe zal
het sterven zijn
en het proces
van
achteruitgang.

Waardevol,
intensief,
betekenisvol,
belangrijk, wil het
goed doen.
Persoon
voorbereiden op
wat komt en
aansluiten bij wat
de persoon wil
horen.

Zelf spirituele
zorgverlener
Spiritualiteit is niet
altijd religie, ook
waarde die iemand
toekent aan
bepaalde gewoontes
en spirituele
ervaringen: vrij in te
vullen. Thuis beter
beeld. Zoekt hierbij
aansluiting. Maakt
zorg compleet. Zo
nodig pastoor of
imam laten komen.
Als er ruimte voor is,
erover praten.
Probeert het te
benoemen, pijn,
emoties en rituelen.
Vraagt er actief naar,
heeft daar geen
moeite mee.
Aandacht voor
spiritualiteit geeft een
stukje rust en kan
steun bieden. Denk
er wel eens te laat
aan in het traject.
Graag signaal van
verpleegkundige.
Spiegelen van je
huidige
levenssituatie en
terugkijken. Zin
vinden in het hier en
nu. Kracht vinden om
door te gaan bij een
naderend einde.
Patiënt kan humor en
troost bieden aan de
mensen erom heen
of kracht bij jou
vinden. RK
opgevoed, nog wel
een krachtbron. Is

Verwijzing

PaTz-overleg

Niet in Roosendaal ,
wel in Dordrecht:
ook daar
praktijkondersteuner
; criteria lastig en
lastig in te schatten.
Keuze is
gevoelsmatig.
Kan ook
verpleegkundige zijn

Meerwaarde
van geestelijk
zorg bij het
overleg: geeft
inzicht en tools,
geeft ander
inzicht bij
casuïstiek

Thuiszorg heeft
intensiever contact.
Alleen verwezen
naar palliatieve
verpleegkundige.
Bv bij problemen
van relationele aard.
Gv verwijzen bij niet
genoeg tijd; steun bij
vragen over
levenseinde; bij
angst

Van geestelijk
verzorger
gehoord om
meer
structureel
ondersteuning
te bieden in
spirituele zorg:
over vragen
over de
zwaarte
rondom het
levenseinde.
Nog
onvoldoende
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Probeert geen
schuldgevoel te
geven of dat te
ontkrachten; het
levenseinde
bespreekbaar te
maken;
meebewegen en
bevragen.
Respect voor de
eigenheid van
iemand en
proberen die
overeind te
houden.
Problemen
voorblijven, op
anticiperen
anders angst of
depressie.
Euthanasie.
Stabiliteit in het
proces en rustige
ervaring van
achteruitgang en
in een sfeer van
acceptatie.
Mooi en
waardevol naar
de stervende en
de
directbetrokkene
n: band versterkt
met hen.
Bescheiden rol:
pijn en angst
wegnemen. Geeft
rust en ruimte.
Aansluiten bij de
gedachten van
die persoon.
Vragen: volg ik je
goed? Heb je
medicamenten
nodig of praten.
Actief in de geest
van die persoon
tot euthanasie
aan toe.

persoonlijk en geeft
een goed gevoel.
Naast iemand
staan/zitten, samen
de dingen benoemen
en te beleven. Ook
wel met humor.
Niet zo veel
aandacht ervoor
meestal indirect, wel
er zijn of een vragen
naar een laatste
wens. Als er rust en
stabiliteit dan meer
aandacht voor
spiritualiteit

aandacht voor
spirituele
domein.
Overleg levert
al wel een
bijdrage: kan je
triggeren om er
meer aandacht
aan te geven

In de zin van religie
goede ervaringen:
geeft rust en
vertrouwen. Ook een
sacrament voor de
zieken. Heeft
Boeddhistisch ritueel
gedeeld. Niet
religieus ritueel:
herinneringskistje
maken. Vraagt: Waar
zitten uw angsten,
uw vragen? Wat wilt
u nog en wat kan
mijn rol zijn. Wel
bijtijds aan de orde
stellen evt, met de
familie erbij.
Bespreekbaar
maken.

Pak zelf die rol van
geestelijk verzorger.
Kan daar beter op
anticiperen dan
iemand die nieuw
binnenkomt. Wel
met de zorg
samenwerken die
aan het bed werk
verrichten. Meer
samen doen met
verpleegkundigen
zoals in Engeland

Verrijkend,
extreme vorm
van altruïsme.
Proberen er te
zijn en medisch
de correcte
dingen doen op
de juiste manier.
Laatste kans en
wel belastend

Meer onbewust en
dan speel je erop in.
De patiënt bepaalt de
agenda. De ruimte
geven hiervoor. Daar
zou ik wel bewuster
mee om willen gaan
in het begin van een
palliatief proces.
Bespreekt keuzes in

Wanneer is er
behoefte aan een
iemand van de kerk
of instelling. Oog
hebben hiervoor.
Wel eens verwezen
naar palliatief
verpleegkundige.

Overleg
belangrijk
vooral bij
levenskeuzes.
Mensen willen
niet altijd dat
hun situatie
wordt
besproken: te
intiem.
Op een
gegeven
moment weet
je het wel: wat
is dna de
meerwaarde
van een PaTzoverleg
behalve
regionaal
netwerken. Wil
als huisarts de
regie houden.
Bewustwording
spiritualiteit in
het palliatief
proces en
rituelen.
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vooral bij een
deeltijdwerkverba
nd: je kan het niet
altijd overdragen
aan een collega
(wordt door de
betrokkenen niet
gewenst). Het is
persoonlijke zorg.
Meestal positieve
ervaringen:
dankbaarheid.
Soms wel een
belasting bij
sedatie: 24/7
mee bezig, maar
je krijgt er wel
iets voor terug.
Toenemende
medicalisering.
Slurpt veel tijd
op. Goede balans
vinden tussen er
zijn voor de
mensen en privé.
Meerwaarde voor
zieke en naasten.
Kaderopleiding.
Praten over
verwachtingen:
soms alleen
bellen

het stervensproces:
gaat in op medischinhoudelijk en
emotionele
problemen, nog niet
spiritueel. Geeft wel
ruimte en laat
mensen in hun
waarde (hoort bij het
vak).

Spirituele zorg
onderbelicht in de
studie. Kijken wat
nodig is. Benoemen
en patiënt laten
komen. Te weinig,
meer onbewust.
Bewust tijd voor vrij
maken.
Psychosociale
aspecten wel in
beeld. Maar niet wat
betekent de ziekte
voor jou als patiënt.
Mensen denken dat
het over godsdienst
gaat. Wel eens een
uur of meer bij
iemand: mijn
bezieling! De
schuldvraag
benoemen: waarom
heb ik dit? Dingen
goedmaken?
Randvoorwaarden:
warm gevoel, contact
hebben. Je eigen rol
bekijken, als contact
niet lukt of praten
over wat er komt.
Gevoel en tijd is
nodig om het aan de
orde te stellen. Niet
te veel invullen van
tevoren. Wat is
belangrijk voor jou?
Waar moet ik
rekening mee
houden? Geef
ruimte, creëer

Huisarts heeft een
taak in de spirituele
zorg. Misschien
(medisch)
maatschappelijk
werk: geen idee.
Pastoor en
geestelijk verzorger.
Weinig contact met
wijkverpleegkundige
: zo ja dan 06
nummer geven.
Transmuraal
palliatief
verpleegkundige
vooral bij gezinnen
met kinderen.
Geestelijk verzorger
niet te laat
inschakelen, weel
heel belangrijk.
Voorkomt verwijzing
naar psychiatrie en
psycholoog. Het is
niet afwijkend

Deelname
geestelijk
verzorger in
PaTz-overleg is
belangrijk en
ook voor
huisbezoek,
maar dan
moeten ze wel
beschikbaar
zijn. Ik had nu
voor het eerst
een moreel
beraad: nooit
van gehoord.
Het vak
geestelijk
verzorger is al
multidisciplinair
: het versterkt
in de andere
gebieden.
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Weinig ervaring.
Lastig bij moeder
met kinderen of
als iemand niet
wil praten of wat
komen gaat. Zo
weinig mogelijk
lichamelijk
ongemak, dan
kan er meer
aandacht gaan
naar het
geestelijk stuk.
Pijn en
benauwdheid
kost negatieve
energie.
Sedatie
intensieve
perioden:
bereikbaarheid
Continuïteit
bieden. Geen
format, geen
protocol. Open
zijn over
doodgaan en
vragen wat wilt u.
Alles is
bespreekbaar.
Tevreden als het
gegaan is zoals
de patiënt en de
naasten het
gewild hebben en
rust in de tent.
Rust is het
belangrijkste.
Onrust leidt tot
onvrede. Thuis
rustiger en meer
tijd beschikbaar

openheid. Tijd
nemen, jas uit.
Thuissituatie praat
makkelijker. Je ziet
foto’s. Wat geeft u
steun en kracht?
Richtlijn is te veel en
ook niet altijd
duidelijk.
Niet alleen geloof. Ik
vraag altijd naar hun
levensovertuiging:
zingeving, relatie
naar anderen toe of
waar je in gelooft/wat
vind je belangrijk.
Jonge mensen nog
niet zo mee bezig.
Nadenken waar heb
je houvast aan.
Bespreken zo
mogelijk met partner
erbij: tijd voor
nemen. In relatie tot
het medisch
handelen: wat wil
een moslim niet of
wel b.v.

Wordt moeilijk
gevonden. Hoe moet
dat. Geloof ja maar
spiritualiteit? Niet de
feeling.

Vaak over
lichamelijke
klachten. Het
spirituele wordt
minder/niet
over
gesproken.

Bijna nooit. In de
toekomst meer,
want mensen staan
er wel open voor.
Niet te veel mensen
aan het bed. Soms
zelf ritueel doen.
Soms komen
mensen zelf met
een
pastor/geestelijke,
maar dat gaat buiten
mij om

Wil ervan leren
hoe om te gaan
met spiritualiteit
van mensen.
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Bijlage 3: Samenvatting interviews verpleegkundigen

Interview 401 Anja
Palliatieve zorg:
Mensen zijn open en puur, schijn valt weg. De naasten erbij betrekken en begeleiden, mensen in hun
eigen kracht laten: wat ze zelf kunnen, zelf laten doen. Ook verzorgen: hoort bij mijn vak.
Meestal worden wij pas erbij gehaald in de terminale fase: we kunnen veel meer doen, als we er
eerder bij zijn.
Goede palliatieve zorg:
Mensen zich gesteund voelen, gehoord , zichzelf mogen zijn, vragen mogen stellen. Overlijden in de
omgeving naar keuze. Voor een deel eigen regie houden. Ander deel word je door overvallen, daarin
mee mogen stappen: vind ik mooi. Ondanks aftakeling, dat dan ook naasten zich gesteund voelen en
het idee hebben, dat het beste eruit gehaald is.
Spiritualiteit:
Geloofsovertuiging, rituelen, (ritueel) handelen. Hobby’s die rust geven. Spiritualiteit: is deels rust en
ruimte in je hoofd, deels levensvragen. Waarbij voelt iemand zich goed, veilig. , angsten, muziek,
symbolen.
Spirituele zorg:
Op gevoel; waar hebben mensen behoeften, echt proberen te luisteren: de mens achter de mens zien.
Tijdens lichamelijker zorg of in gesprek. Wat voor mens: geen oordeel. Je neus stoten, omdat je te
dichtbij komt: balanceren/wijsheid. Terugvragen hoe mensen het gesprek ervaren. Mensen ruimte
geven, veiligheid, aandacht, er zijn, niet weglopen, zichzelf kunnen zijn bij mij. Dat zij en hun naasten
er energie uit halen en rust krijgen is het belangrijkst.. Voor mij: diepgang.
Rituelen: aansluiten.
Aan huis:
Extra dimensie: Hun ruimte, veiligheid, ook indringer, te gast. Je ziet dingen van hun leven.
Interdisciplinaire zorg:
Veel te weinig. Alleen met collega’s ook wat betreft spirituele zorg. Met huisartsen wisselend per
persoon, korte lijnen: kunnen wel bellen, ook buiten kantoortijd. Met geestelijk verzorgers en pastores
is nauwelijks contact.
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Interview 402 Iris
Palliatieve zorg:
Intens, intieme zorg. Juiste zorg dat het bij hun blijft en het leven met hun dierbaren kunnen afronden:
fijne zorg. Het helpt als mensen iets van zichzelf mogen laten zien: alleen luisteren: ruimte geven.
Goede palliatieve zorg:
Passend bij de mensen die je begeleidt en bij de naasten: aansluiten voor iedereen anders. Als
mensen na het overlijden verder kunnen, dan is het goede palliatieve zorg.
Veel kijken, observeren en benomen wat je ziet. In het begin niet veel inbrengen. Aanpassen ook in
taal: aansluiting zoeken.
Spiritualiteit:
Hoe je in het leven staat, hoe je naar het leven kijkt, Hoe je naar de dood kijkt. wat je belangrijk vindt
als mens of niet. Probeer in gesprekken te achterhalen.
Spirituele zorg:
Vragen stellen over wat belangrijk was en is. Niet altijd geloof. Soms stilte, emoties die komen: huilen.
Non-verbaal: vooroverbuigen, aanraken.
Hand geven : bewust doen
Er bewust naar vragen, wordt vaak positief gewaardeerd. Schroom neemt af en je kunt jezelf erin
ontwikkelen. Bij afhouden rechtstreekse vraag, zit het soms in een verhaal of gebaar.
Belemmerend: ieder mens anders, soms zakelijk over de zorg. Hoe kan ik beter worden, dan lastig om
hoop en vrees aan de orde te stellen. Moet ik het aanraken of niet? Eerst vertrouwen.
Interdisciplinair
Voornamelijk praktisch. In het dossier ook over spiritualiteit en omgaan met ziekteproces (met
toestemming betrokkenen). Gaat steeds makkelijker. Spiritualiteit niet altijd zo concreet, soms moet je
een verhaal vertellen. Ook door Patz-overleg: je kent elkaar beter. Positieve reactie meestal. Huisarts
in casus neemt angst weg met medicatie: geen tijd meer voor gesprekken.
Bij problemen met zingeving: nog betekenis geven aan de tijd die je rest, dan beginnen over
geestelijke verzorging. Geen standaard, maar overleggen, aanvoelen, overleggen met collega’s,
supervisie. Inschakelen van geestelijk verzorger bij gevoel: ik schiet nu tekort of tijd tekort of voor
(afscheid)ritueel. Het zit ook in de zorg verweven: even stil zijn, een hand vasthouden, luisteren.
Binnenkomst ritueel: vragen waar kan ik zitten en wachten tot iedereen rustig zit, luisteren, aansluiten.
Medisch (fysiek) kan er van alles fout gaan, maar contact, zien van de ander is het belangrijkst, dan
kan het toch goed zijn. Het zit niet in kennis en kunde van alle symptoombestrijding, zien van de ander
kan troostend en pijn verlichtend zijn.
Patz-overleg:
Helpt bij bewustwording en je leert elkaar beter kennen en kan dan ook met spirituele verhalen
komen.
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Interview Monique: P 403
Palliatieve zorg:
Uiterlijkheden en status doen er niet meer toe. Getuigen zijn van proces en een klein beetje helpen: je
leert er zelf ook van. Bij het netwerk het meeste geleerd ook over jezelf.
Goede palliatieve zorg:
Lichamelijke ongemakken en klachten zo goed mogelijk bestrijden. Stukje begeleiding, ondersteuning,
ook van naasten. Als mensen ervaren dat je ze echt hoort, echt luistert, probeert te helpen , Stukje
geruststelling geven, helpen gedachten te ordenen om het leven los te laten. Wij katalysator: door
vragen te stellen komt het gesprek op gang. Aandacht voor alles wat erbij komt: gevoelens, zoals
angst en moeite met geloof uit het verleden. Boven tafel krijgen.
Rust rondom het sterfbed. Bij waardig sterven hoort een stukje eigen regie.
Spiritualiteit:
Persoonlijk ben ik christen, maar ook in verbondenheid met de natuur en met kunst. Geeft steun om
afscheid te nemen, af te ronden. Vragen hoe zie je dat, hoe voel je dat? Ruimte geven hiervoor.
Spirituele zorg:
Eerste een band opbouwen met mensen, veiligheid bieden dan stukje spiritualiteit aanraken.
Aansluiten bij wat mensen aangeven. Soms zijn mensen terughoudend: te persoonlijk. Open vragen
stellen, soms via omwegen bespreekbaar maken.
PaTz overleg:
Samenwerking hangt af van de mogelijkheden. Doorverwijzen als je het zelf niet meer kan.
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Interview Helma: P404:
Palliatieve zorg:
Langere zorgmomenten, ongeplande zorg. Uitdaging is het complexe: de wens vervullen om thuis te
blijven. Liefdevolle zorg: ook fysiek de tijd nemen en wat iemand prettig vindt b.v. voeten insmeren.
Goede palliatieve zorg:
Tijd nemen, goed luisteren, om je heen kijken, zowel verbale als non-verbale communicatie. Van
daaruit: durven benoemen wat je ziet. Naasten durven vaak niet het gesprek aan te gaan. Continu
alert, hoe is het hier, wat kan je doen om het verbeteren, Bij chronische (palliatieve) zorg wordt meer
routine.
Goede dood:
Hoe is het: iemand continu aftasten, lichamelijk, sociaal en geestelijk. Comfort zo hoog mogelijk.
Soms speelt er een hoop: mensen moeten wennen na ziekenhuisopname en slecht nieuws: nog geen
gesprek mogelijk. Na week en structuur komt er rust: dan gesprek mogelijk: comfort behalen: ook
dood rustig.
Pijn niet onder controle, er speelt heel veel: geen opening, dan soms opeens sedatie. Lastig geen tijd
voor verwerking afscheid. Soms zo snel.
Spiritualiteit:
Rituelen en gedachtes die iemand rustig maakt. Muziek of een dominee of een goed gesprek: kan
ontspannen. Niet speciaal geloof.
Spirituele zorg:
Wat past bij iemand: soms zelf, soms een pastor. Religie: kaasje branden, daarin meegaan. Bij niet
zelf doen: gesprek beginnen: wat vinden mensen: nu of vroeger, waar ze zich prettig bij voelen. Bij
onrust, spanning in huis: muziekje proberen. Lastig bij mensen in huis, initiatief ligt bij mensen thuis.
Polsen of iemand gelovig is. Aanreiken van acties aan mantelzorg: wat iemand prettig vindt.
Steeds over je eigen grens heen gaan: spannend om het gesprek aan te gaan: worsteling met je
eigen emoties, balans met professioneel optreden. Stappen maken: leerproces. Hoe ben je zelf en
waarom vind je dat moeilijk. Bewust zijn van eigen emoties en hoe je zelf naar spiritualiteit kijkt.
Verwerken moeilijke momenten:
Collega bellen/spreken, tijdens reismoment even bijkomen: radio aanzetten, soms naar de uitvaart af
afscheidsmoment en afsluitgesprek een maand later, herdenkingsdienst eenmaal per jaar. Gedicht
geschreven. Hechting aan verpleegkundige die intensief begeleidt: bracht rust.
Samenwerking spirituele zorg:
Niet zo vaak met huisartsen. We schakelen wel een pastor in als er behoefte aan is of een geestelijk
verzorger: al een paar maal of een palliatief verpleegkundige: sommige mensen graag gecombineerd
met de zorgmomenten en anderen juist een ander persoon. Benoemen soms al bij de intake dat die
mogelijkheid er is.
Doorverwijzen:
Bij angst of gezin met jonge kinderen: verwijzen naar palliatief verpleegkundige. Bij geloof pastor. Zo
niet dan geestelijk verzorger.
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