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Polaire spanningen in de 
eerstelijnspraktijk
Overwegingen naar aanleiding van een 
casuïstiekbespreking 

GEESTELIJKE VERZORGING vond tot voor 
kort vooral plaats in zorginstellingen, 
penitentiaire inrichtingen en bij de 

krijgsmacht. Het recht op geestelijke ver-
zorging is daar wettelijk geregeld. Doordat 
mensen steeds langer thuis wonen en vaker 
zorg thuis ontvangen, ontstond een toene-
mende behoefte aan geestelijke verzorging 

In het Centrum voor Levensvragen Oost- 

Veluwe is veel kennis en kunde aanwezig en 

daar wordt met vaart en vreugde op gere-

flecteerd. Dit artikel is een weergave van een 

bijeenkomst waarin de auteurs een aantal 

dilemma’s bespreken die met hun werk ge-

moeid zijn. Deze dilemma’s zijn herkenbaar 

voor geestelijk verzorgers, maar ook voor 

andere professionals, zoals therapeuten,  

coaches en maatschappelijk werkenden.
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een aantal Centra voor Levensvragen. De 
bedoeling is dat de geestelijke verzorging 
thuis structureel bekostigd gaat worden 
en na 2027 in een zorgwet wordt onderge-
bracht. Het onderdeel geestelijke verzor-
ging binnen deze subsidieregeling is be-
doeld voor de bekostiging van geestelijke 
verzorging thuis bij: a) mensen van vijftig 
jaar en ouder, b) palliatieve patiënten (in-
clusief naasten) en c) kinderen in de palli-
atieve fase en hun naasten. De netwerken 
voor de kinderpalliatieve zorg mogen naast 
geestelijk verzorgers ook rouw- en verlies-
begeleiders inzetten. Als richtlijn worden 
maximaal drie tot vijf consulten per cliënt 
aangehouden.1 

Bijna elk netwerk palliatieve zorg heeft in 
de eigen regio(s) een Centrum voor Levens-
vragen opgericht, waardoor er nu 48 van 
deze regionale centra zijn. In deze (over het 

thuis. Minister De Jonge besloot in 2019 de 
bereikbaarheid van geestelijke verzorging 
thuis te verbeteren. Daartoe zijn de Centra 
voor Levensvragen opgericht. Het opzetten, 
uitrollen en beheer van deze centra werd 
ondergebracht bij de 65 netwerken palli-
atieve zorg via de subsidieregeling ‘Rege-
ling palliatieve terminale zorg’. De keuze 
om deze centra bij de netwerken palliatieve 
zorg onder te brengen, is gebaseerd op de 
landelijke dekking en organisatiegraad van 
deze netwerken, waardoor de beschikbaar-
heid van geestelijke verzorging snel gereali-
seerd kon worden. 

Vanaf 2020 is er gewerkt aan een scenario 
voor duurzame bekostiging en inbedding 
van geestelijke verzorging in de eerste lijn. 
Inmiddels is de tijdelijke subsidie verlengd 
tot 2027 en loopt de financiering niet meer 
via de netwerken palliatieve zorg maar via 
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uren aan haar mag besteden, heb ik de ge-
sprekken opgeknipt in korte contacten van 
ongeveer eenmaal per maand een kwar-
tier. Dan bel ik haar, vooral om haar te la-
ten beseffen dat ze er nog toe doet. Ik vind 
namelijk dat “bestaanserkenning” een we-
zenlijk deel van mijn werk uitmaakt.’ Aan 
het woord is een van de geestelijk verzor-
gers in de eerste lijn uit de regio Oost-Velu-
we. De kern van hun werk is het bijstaan 
van mensen die kampen met beklemmen-
de levens- of zingevingsvragen. Het zijn vra-
gen die meestal opkomen als het leven niet 
meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms 
zomaar en vaker door een bijzondere of 
belastende gebeurtenis, zoals geboorte of 
dood, ziekte of beperking, opsluiting of uit-
zending, relatievorming en overgangsmo-
menten, en verlies of trauma. Het zijn vra-
gen waarvoor iemand tijd moet nemen om 
er over na te denken, die reflectie vergen. 
Soms liggen levensvragen verborgen onder 
gevoelens van boosheid, angst en verdriet. 
Of ze liggen verscholen onder lichamelijke 
en/of psychische klachten.

Leden van het team Oost-Veluwe bespreken 
op gezette tijden waar ze in hun werk tegen-
aan lopen. Veel geestelijk verzorgers die 
sinds enige tijd actief zijn in de eerste lijn 
hebben jarenlang ervaring opgedaan bin-
nen allerlei zorginstellingen. Nu moeten ze 
hun werkwijze behoorlijk aanpassen. De set-
ting is niet meer die van een instelling, 

maar de thuissituatie van de cliënt. Er is 
een (van buitenaf opgelegde) begrenzing in 
beschikbaarheid. Er is geen collega die bij 
ziekte of anderszins bijna vanzelfsprekend 
kan vervangen en ook de legitimering van-
uit een professioneel instituut ontbreekt. Al 
pratend komen er nogal wat vraagstukken 

De geestelijk verzorger loopt 
een tijdje met iemand op die 
geen overzicht meer heeft 

algemeen) virtuele centra werken meer-
dere geestelijk verzorgers. Vaak is het een 
mix van geestelijk verzorgers die intramu-
raal werken en daarnaast een aantal uren 
per week beschikbaar zijn voor de eerste 
lijn en vrijgevestigde geestelijk verzorgers 
of zzp’ers. Tevens is er vaak een projectlei-
der en/of coördinator betrokken voor de 
matching van vraag en aanbod, en het or-
ganiseren van pr, scholing en informatie-
bijeenkomsten voor onder meer toekomsti-
ge gebruikers en verwijzers. Ook faciliteert 
deze persoon casuïstiekbesprekingen en/of 
intervisie met de betrokken geestelijk ver-
zorgers. 

Casus 
‘Ik ben in gesprek met een vrouw voor wie 
ik zo ongeveer nog het enige levenslijntje 
ben. Omdat ik vanuit het Centrum voor Le-
vensvragen (CVL) maar een beperkt aantal 
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zich uit in kundigheid en de zorg voor een 
goede overdracht, die er ook uit kan be-
staan dat de geestelijk verzorger probeert 
de cliënt in te bedden in een passend net-
werk (zoals een wijkcentrum of een vrijwil-
ligersorganisatie). 

Doelgerichtheid versus flexibiliteit
In tegenstelling tot veel helpende beroe-
pen (zoals een arts, advocaat of maatschap-
pelijk werker) weet de geestelijk verzorger 
niet meer dan de cliënt. Luisteren, vragen, 
discrete nieuwsgierigheid en geduld teke-
nen het begin van het hulpverlenend con-
tact, waarbij het ook voor de cliënt zelf 
vaak nog helemaal niet duidelijk is wat de 
precieze hulpvraag is; de cliënt ervaart wel 
emotioneel ongemak, leegte en onvoldaan-
heid. Menigeen die niet gewend is naar 
binnen te kijken, lukt het niet om snel van 
de aanleiding van het contact – vaak een 
vorm van crisis – over te gaan op de bezin-
ning over die crisis en de betekenis daar-
van voor het levensverhaal. Dit vraagt tijd 
en ruimte, de cliënt moet in vrijheid de 
ruimte hebben om tot introspectie en re-
flectie te kunnen komen. Het vraagt ook re-
lationele veiligheid, want introspectie en 
inkeer kunnen minder aangename zaken 
aan het licht brengen die de cliënt onder 
ogen moet zien waarbij zij ondersteuning 
en troost behoeft.

De geestelijk verzorger moet daarom ook 
zelf tijd en (innerlijke) ruimte hebben om 
flexibel met de cliënt te kunnen meebewe-
gen. Daar staat tegenover dat ook geestelij-
ke verzorging een vorm van gespreksvoe-
ring is die noodzakelijk een methodische 
grondstructuur en een methodische ‘ge-
reedschapskist’ met zich meebrengt. Ook 
hierin is helderheid helpend: ‘We spreken 
af dat ik een keer of vijf om de week een 
uur bij u kom.’ Dat aantal van vijf is niet 
in beton gegoten, maar is wel het uitgangs-
punt. Bovendien: luisteren, vragen en dis-
crete nieuwsgierigheid zijn geen toevallig-
heden die de ene geestelijk verzorger wel 
en de ander niet hanteert, maar die horen 
bij de genoemde grondstructuur. Rogers 

en dilemma’s op die met de bijzondere situ-
ering van dit werk gegeven zijn. Aan het 
eind van het gesprek proberen we conclu-
sies te trekken, wat uitloopt op het formule-
ren van vier spanningsvelden (zie hierna).

Continuïteit versus kortdurende 
aanwezigheid
Op dit moment geldt de regel dat de geeste-
lijk verzorger haar inzet begrenst tot vijf ge-
sprekken. Dat geeft helderheid, want dit is 
niet slechts een geldkwestie, maar ook een 
intrinsiek gegeven: een relatie als deze is 
gebaat bij eindigheid. Het streven is dat de 
cliënt op een goed moment weer zonder 
professional verder kan. Het hoort bij de rol 
van voorbijganger en ook bij het doel van 
geestelijke verzorging. Dat doel is niet on-
derdeel te worden van het steunnetwerk 
van mensen, maar mensen te helpen nieu-
we, zinvolle verbindingen te maken of oude 
te herontdekken om een eigen netwerk 
(weer) op te bouwen.

Het spanningsveld ontstaat daar waar de 
geestelijk verzorger in de thuissituatie er-
vaart hoe belangrijk het is voor de cliënt 
dat er iemand is op wie gerekend kan wor-
den. Zij hoeft niet permanent beschikbaar 
te zijn, maar is toch op de achtergrond aan-
wezig.2 Bij tijd en wijle spreekt de cliënt 
haar, en weet weer dat ze gezien en gekend 
wordt. Deze vorm van ‘bestaanserkenning’ 
is in hoge mate gebaat bij continuïteit. 
Dit kan voor zowel de cliënt als de geeste-
lijk verzorger een lastig gegeven blijken; 
er kunnen immers gemakkelijk gevoe-
lens ontstaan van in de steek gelaten wor-
den. Methodisch betekent dit dat het con-
tact vanaf het begin ook in het teken moet 
staan van afscheid nemen, van slechts even 
oplopen. En van een vorm van trouw die 

Je helpt iemand zijn weg weer 
te vinden, of zijn krachtbron of 
een brug naar de ander
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ging een uitermate met de persoon van de 
geestelijk verzorger samenhangende bezig-
heid. En juist die samenhang levert ook 
weer een spanningsveld op. Want enerzijds 
is de geestelijke verzorger een professio- 
nal die werkt vanuit een normatieve prak-
tijktheorie, waarbij de focus principieel en 
geheel bij de cliënt ligt. Ze is erin getraind 
de eigen waarden en normen tijdelijk op te 
schorten. Net zoals het een chirurg niet uit 
zou moeten maken of de patiënt een heilige 
of een hoerenloper is. 

Maar anders dan de chirurg kan een gees-
telijk verzorger daarbij op een grens stui-
ten die ook van doorslaggevend belang kan 
zijn voor de cliënt. Een cliënt voor wie re-
ligieuze beelden en begrippen een levende 
realiteit vertegenwoordigen, is gebaat bij 
een geestelijk verzorger die zijn denkwe-
reld goed herkent en kan duiden. En voor 
iemand die een volledig seculier mens- en 
wereldbeeld aanhangt, zal dat niet anders 
zijn. Ook liggen hier grenzen op ethisch 
vlak: wie bijvoorbeeld vanuit een religieu-
ze oriëntatie grote moeite heeft met eu-
thanasie voor mensen met een zogenoemd 
voltooid leven, doet er voor zichzelf en de 
cliënt goed aan de begeleiding tijdig over 
te dragen aan een collega. Het kan van per-
soon tot persoon verschillen, de ene gees-
telijk verzorger zal gemakkelijker tussen 
heel uiteenlopende levensbeschouwelijke 
referentiekaders kunnen schakelen dan 
een andere.

Een geestelijk verzorger in 
de eerste lijn komt meer en 
indringender in aanraking met 
de persoonlijke levenssfeer 
van de cliënt

noemt dat ‘openess to experience’: daarin 
gaat het om open staan voor nieuwe erva-
ringen, zowel bij de cliënt als bij de geeste-
lijk verzorger. Wie het doel van het contact 
te snel wil vastleggen, kan niet meer ver-
rast worden. 

Leidsman versus lotgenoot
Vaak komt de geestelijk verzorger in de ver-
leiding antwoord te geven op de haast on-
vermijdelijke vraag: ‘Wat zou jij nou zelf 
doen?’ Dat hoeft geen probleem te zijn, in-
tegendeel: het kan welhaast geboden zijn. 
Wanneer een cliënt een plan opvat waar-
van de geestelijk verzorger uit ervaring 
weet dat deze daarmee zichzelf of anderen 
zal schaden, moet zij daarvoor waarschu-
wen. Maar vaker zal de geestelijk verzorger 
zijn mond houden, want zijn antwoord kan 
het zoeken van de cliënt de pas afsnijden. 
De geestelijk verzorger loopt een tijdje met 
iemand op die geen overzicht meer heeft, 
doordat over de levensweg een grote mist-
bank hangt. Of omdat iemand richting het 
onafwendbare einde van het leven beweegt, 
wat grote vragen en angsten kan oproepen. 
Je helpt iemand zijn weg weer te vinden, of 
zijn krachtbron of een brug naar een ander/
Ander. Met wat haar ook maar kan helpen 
op die levensreis en wat die weg ook brengt. 
Dus enerzijds kan de geestelijk verzorger de 
rol hebben van leids‘man’; zij heeft erva-
ring in het voortploeteren over ongebaand 
terrein en kan daardoor zijn medereiziger 
behoeden voor onnodig struikelen of ver-
dwalen. Anderzijds gaat de geestelijk ver-
zorger niet over de vraag waar de reis uit-
komt. Sterker nog, zij is ook lotgenoot; niet 
‘als het ware’, maar werkelijk. Ook zij weet 
niet waar deze reis toe leidt. En dus zal zij 
de aandrang om uitzicht te willen bieden, 
op welke bestemming dan ook, voor zich 
moeten houden. 

Professioneel versus persoonlijk
De geestelijk verzorger komt letterlijk met 
lege handen bij de cliënt. Zij heeft geen ste-
thoscoop bij zich, geen paramedische hulp-
middelen, geen voorraadje mooie teksten; 
alleen zichzelf. Daarom is geestelijke verzor-

Jansens
Doorhalen

Jansens
Ingevoegde tekst
haar? Vanwege de keuze voor de vrouwelijke vorm
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Noten
1. Het woord cliënt kan hier ook gelezen worden 

als (mede)mens, hulpvrager, patiënt of 
gesprekspartner. 

2. Omdat de meeste geestelijk verzorgers in 
onze regio vrouw zijn, gebruiken we hier de 
vrouwelijke vorm, zonder daarmee mannen uit 
te willen sluiten.

Tot besluit
Terug naar de inleiding. Een geestelijk ver-
zorger die acteert in de eerste lijn, komt 
naar onze ervaring nog meer en indrin-
gender in aanraking met de persoonlijke 
levenssfeer van de cliënt dan een geeste-
lijk verzorger die intramuraal werkt. Het 
appel dat op haar gedaan wordt, kan daar-
mee nog meer als existentieel en dringend 
ervaren worden en de spanningsvelden op-
roepen die we in deze bijdrage hebben ge-
schetst. Die zijn niet exclusief voor de gees-
telijke verzorger in de eerste lijn, maar wel 
meer onontkoombaar en daarom moeten 
ze onderwerp van onderling beraad en in-
tervisie zijn. 
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