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Retrospectief moreel beraad

Begaan zijn met mensen, met hoe ze hun leven
nu ervaren: dat is de kern van de omgang van
geestelijk verzorgers met patiënten, hun naasten,
en met medewerkers. Daarover wordt met elkaar
gepraat, soms schieten woorden tekort. We
ontmoeten mensen op verschillende momenten
van hun weg in de gezondheidszorg: direct bij de
opname, tijdens behandeling, na een slechtnieuwsgesprek, in een afscheidsritueel of
herdenkingsbijeenkomst, of tijdens de zondagse
viering. We spreken met medezorgverleners, we
geven onderwijs, houden moreel beraad en doen
onderzoek naar zingeving en spiritualiteit als
elementen van goede zorg. We stemmen ons
werk af op de strategie en missie van het
Radboudumc – persoonsgerichte zorg en
menselijke maat – en dragen dit ook uit naar
buiten in ons netwerk.
Een hoogtepunt voor ons Expertisecentrum en de
hele Dienst vormde in mei 2016 de verschijning
van het Handboek spiritualiteit in de palliatieve
zorg, gepresenteerd tijdens een symposium/expertmeeting. In het Handboek komen veel
dingen bij elkaar: een nieuwe visie op geestelijke
verzorging, inspirerende voorbeelden uit binnenen buitenland, onderzoek en onderwijs. Het is de
vrucht van jarenlange samenwerking met
partners binnen en buiten het ziekenhuis.
Aan dit jaarbeeld 2016, dat we u hierbij graag
aanbieden, hebben vele medewerkers een
bijdrage geleverd; naast onze vaste geestelijk
verzorgers ook tijdelijke krachten, waarvan er de
laatste jaren meer en meer aan onze opleidingswerkplaats verbonden zijn.
Ook in het komende jaar willen we met hart en
ziel tochtgenoot van mensen zijn; willen we oude
en nieuwe antwoorden zoeken, vertrouwde en
nieuwe vormen van omgaan met levensvragen
beproeven. We zijn benieuwd naar uw ervaringen
en uw opmerkingen over wat wij doen en wie wij
zijn, zoals dat in dit jaarbeeld naar voren komt!
Namens alle medewerkers van de Dienst
Geestelijke Verzorging en Pastoraat,

Als vicevoorzitter van de Commissie Medische
Ethiek van het Radboudumc ben ik betrokken bij
het Team Moreel Beraad. In 2016 zijn we gestart
met de introductie van moreel beraad op de
Intensive Care afdelingen. Vanaf begin 2016
wordt er op deze afdelingen regelmatig een
‘retrospectief moreel beraad’ gehouden. In zo’n
beraad kijken artsen,
verpleegkundigen en
paramedici samen
terug op de situatie
van een patiënt bij
wie de behandeling als
moeilijk werd ervaren. Het doel is, ervan te leren
en de zorg te verbeteren. De begeleiding gebeurt
vanuit een team van medewerkers die speciaal
opgeleid worden voor het begeleiden van een
moreel beraad.
We volgen de ‘Nijmeegse’ methode, waarbij
we niet alleen terugkijken op de medische en
verpleegkundige feiten en ervaringen, maar ook
op bijvoorbeeld de sociale situatie van de
patiënt. Centraal staan dan vragen als: hebben
we de beste zorg aan deze patiënt geboden?
Hebben we de juiste keuzes gemaakt? Zijn we
misschien te lang doorgegaan met de
behandeling en waarom hebben we dat dan
gedaan? Hebben we de autonomie van deze
patiënt goed in beeld gehad? Was de zorg
proportioneel? Moeilijke vragen, maar heel
belangrijk om de zorg die we in dit ziekenhuis
bieden steeds verder te verbeteren. En iedereen
is vrij om te zeggen wat men ervaren heeft.
Verpleegkundigen, artsen en paramedici, allen
geven hun mening.
Op de IC is het moreel beraad goed geëvalueerd. Men ervaart het als intensief maar ook
als een verrijking van het samen werken aan
steeds betere zorg. Artsen, verpleegkundigen en
andere disciplines leren elkaar vaak beter
begrijpen. Morele vragen worden gezien en
benoemd. We gaan het moreel beraad verder
uitbouwen.

Wim Smeets

Richart Huijzer

In het stiltecentrum
Er is iets tijdloos aan het stiltecentrum. Jaar in jaar uit gebeurt er hetzelfde: het is er een komen en
gaan van mensen die ruimte zoeken of stilte voor het vele dat in hen beweegt. De aanleiding er nu
over te schrijven is tweeledig. We hebben de eerste stappen gezet naar een nieuw stiltecentru m in de
nieuwbouw. Want natuurlijk komt ook daar een ruimte voor stilte en gebed. De vanzelfsprekendheid
waarmee de Raad van Bestuur daarvan uitgaat, zegt iets over de menselijke maat en persoonsgerichte
zorg die het Radboud hoog in het vaandel draagt. Het gaat daarbij niet om ons als Dienst, maar om
patiënten, bezoekers en ook medewerkers, die veelvuldig gebruik maken van het stiltecentrum.
Tweede aanleiding is dat we een nieuwe secretaresse hebben: Petra. Tot haar taken behoort de
dagelijkse zorg voor het stiltecentrum: dat alles er netjes en uitnodigend uitziet. Petra vertelt wat het
voor haar betekent. ‘Hier valt alles van je af; ik ben blij dat ik dit elke dag even kan doen.’ Soms wordt
ze aangesproken door een bezoeker die een luisterend oor zoekt. Ze is er bijna verwonderd over dat
zij dat kan geven. Laatst belde een mevrouw met een bijzondere vraag: ‘Hebben jullie het gebed nog
dat ik zeven jaar geleden opschreef in het stiltecentrum voor mijn zieke kind? Ik wil het haar zo graag
laten lezen, want nu gaat het goed met haar.’ En ja, Petra kon het terugvinden en heeft de moeder
een kopie gestuurd; een kleine moeite die glans geeft aan je werk.
Zo werkt het stiltecentrum ook nog na jaren als een plek waar mag zijn wat er is, een plek waar je
gehoord wordt.
Ans Bertens

Onderwijs rond Sekse, seksualiteit en multiculturaliteit
Iedere cultuur heeft haar eigen gewoontes en tradities, bijvoorbeeld op het vlak van bevalling,
ouderschap, zorg, rollen en taken. Elk jaar verzorg ik daarom onderwijs aan gynaecologen in opl eiding,
rond de thema’s vruchtbaarheid, zwangerschap en bevallen, in het keuzeblok Sekse, seksualiteit en
multiculturaliteit.
In dit onderwijs belichten we een aantal voor veel westerse artsen onbekende gewoontes rondom
de bevalling binnen de islamitische cultuur. Met een presentatie Bevallen vanuit islamitisch perspectief laat ik iets zien over de betekenis van zwangerschap en rituelen vóór, tijdens en na de bevalling.
Daarnaast besteed ik aandacht aan de rolverdeling tussen vrouwen en mannen, aan het ui ten van
emoties en pijnbeleving, en aan de rol van de arts bij de barende kraamvrouw en pasgeborene.
Onderdeel van de les is ook een fragment uit de documentaire Borstkanker ontsluierd. Hoewel die
niet rechtstreeks de thematiek van dit blok behandelt, is ze toch een geschikt medium om cultuurverschillen te laten zien die voor artsen van belang zijn bij patiënten met een migrantenachtergrond.
Taboes, ziektebeleving, geloof, alles komt aan de orde. Na afloop van de documentaire ga ik samen
met de opleider, prof. dr. Didi Braat, met de studenten in gesprek.
Vaak hoor ik van de gynaecologen-in-opleiding terug dat de les een eyeopener was en dat ze nu bij
de bejegening van patiëntes beter rekening kunnen houden met de cultuurverschillen.
Saïda Aoulad Baktit
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Gebed per telefoon
De telefoon gaat. Ik schrik op. Nu nog? Het is tien voor negen in de ochtend en mijn bereikbare dienst
als dienstdoend geestelijk verzorger zit er bijna op. ‘Meldkamer Radboudumc, ik heb een afdeling voor
u aan de lijn.’ Een verpleegkundige vraagt me te komen voor een mijnheer die om negen uur naar de
operatiekamer gaat. Hij ziet erg op tegen de operatie en wil graag bidden. Tja. Hoe doe ik dat? Ik zit
thuis en ben niet binnen tien minuten op de afdeling. De collega’s nemen pas om negen uur de dienst
over en dan moet ik ze eerst bellen. Ik voel verlegenheid opkomen als ik dit zeg.
Ineens bedenk ik me dat ik mijnheer ook telefonisch kan spreken. Ik vraag het de
verpleegkundige en zij geeft de telefoon door. Ik stel me voor en leg mijn
ongewone benadering uit. Mijnheer vindt het niet erg. Hij is gelovig en zit met de
vraag of hij zich wel kan laten opereren. Dat is toch iets heel onnatuurlijks. Mag
het wel van God? Hij zorgt toch voor de mens? Ik leg uit dat het ook zorg van God
is dat er dokters zijn, en dat je als zieke de gaven van dokters mag gebruiken.
Mijnheer voelt zich wat gerustgesteld. Ik stel voor om via de telefoon te bidden. Hij vindt het goed. Ik
verwoord de zorg van mijnheer, bid om kracht voor de chirurg en dank voor de mogelijkheden binnen
de zorg. Na het gebed bedankt hij mij en ronden we het gesprek af. Het is negen uur.
Trijnie Nielen

Stilstaan om weer verder te kunnen
Het is een natte en druilerige zaterdagmorgen. In het verstilde ziekenhuis ben ik op weg naar het stilte centrum voor de herdenkingsbijeenkomst voor patiënten van de afdeling Dialyse die in het afgelopen
jaar overleden zijn. Alles staat klaar. Er is een gedenkplek waar witte rozen en wi tte kaarsen aan oog en
hart een rustplaats bieden.
Ze komt als een van de
eersten binnen. Voorzichtig
raak ik haar verdriet aan:
het verlies van haar geliefde
zoon Rob, die zo plotseling
overleed. Ze zit nog vol
met vragen. ‘Ik kan het nog
steeds niet begrijpen… Hij
heeft al zoveel doorgemaakt
en dan gaat het opeens zo
snel.’ Onrustig schieten haar
ogen heen en weer.
‘Mensen van de afdeling
dachten soms dat wij een
echtpaar waren. Waar Rob
was, daar was ik ook.’
Een moeder die een kind
verliest, daar bestaat in
onze taal geen woord voor.
Ze vindt die morgen een plek waar ruimte komt voor gevoelens die zich met haar verstand nog niet
laten verenigen. Ze luistert met voelbare aandacht naar de liedjes en teksten. Bij het noemen van zijn
naam loopt ze naar voren en ze steekt voor Rob een kaarsje aan. Na afloop vertelt ze dat ze thuis ook
een plekje voor herdenken heeft gemaakt. Daar steekt ze iedere dag voor Rob een kaarsje aan. ‘In
gedachten ben ik dan bij hem en, al vindt u dat misschien raar klinken, ik p raat ook met hem, zo
probeer ik er op mijn manier mee om te gaan.’ Ik denk aan het kaartje bij de witte roos die ze mee naar
huis neemt: Bij het verlies van een dierbare gaat het niet om het loslaten… maar om het anders leren
vasthouden.
Thomas van Heerde
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De vriend
Ik loop toevallig nog even bij mijnheer N. langs, een vitale en sportieve man van 75 jaar. Twee dagen
geleden hebben we een mooi gesprek gehad. Vorige week is geheel onverwacht zijn onderbeen
afgezet. Hij vertelde dat hij zich erbij kon neerleggen, hoe moeilijk hij het ook vond. Hij en zijn vrouw
hadden besloten om er maar het beste van te maken. Hij zou de volgende dag naar huis gaan.
Ik groet hem en ben bijna alweer doorgelopen, als hij aangeeft dat hij helaas moet blijv en. Volledig
onverwacht is uit een scan gebleken dat hij een longtumor heeft. Alles wordt nu ineens anders. Hij
had zich er zo op verheugd om met Pasen thuis te zijn met zijn kinderen en kleinkinderen. ‘Het houdt
niet op! Maar ik heb alles al geregeld. Thuis ligt een envelop met de tekst openen na mijn dood.’ Hij
lijkt de situatie onder controle te hebben. Dat geef ik hem terug, ondanks dat hij toch graag langer wil
leven. Inderdaad, maar niet ten koste van alles, dat is in de familie ook uitgebreid besprok en.
Bang voor de dood is hij niet, maar hij maakt zich wel zorgen. Omdat hij nog zo graag een paar dingen
wil doen. Zoals een vriendin in Oostenrijk opzoeken. Tijdens een eerdere ziekte heeft ze hem een
poster van Jezus gegeven. ‘Jouw vriend’, zei ze toen. Hoewel hij haar geloof niet deelt, raakte haar
gebaar hem en telkens als hij de poster zag, zei hij ‘mijn vriend’. Dan wordt mijnheer N. emotioneel:
hij is toen beter geworden en heeft dit als een enorme steun ervaren. Het moment is voorbij en het
gesprek gaat weer over op andere dingen. Hoe graag hij de Kerst nog wil halen. En hoe blij hij is met
de tekening van zijn kleinzoon, waarop opa getekend is. Met een half been.
Vivienne Boels

‘Een geestelijk verzorger die bij mij thuis komt?’
Het was ergens in het voorjaar dat een patiënt, wachtend op de ambulance voor het laatste ritje naar
huis, tegen mij zei: ‘Een geestelijk verzorger die bij mij thuis komt? Misschien is dat wel een heel goed
idee, want ik vraag mij al langer af wat ik mijn kleinkind moet vertellen. Toch niet dat ik een sterretje
word of zo?’ Deze opmerking volgde op mijn korte verkenning van de spirituele dimens ie in de
beleving van mevrouw, vanuit het Palliatief consultteam van ons ziekenhuis. In de kliniek kan
ondersteuning door een geestelijk verzorger worden aangeboden. Maar die laatste kostbare periode
willen patiënten het liefst thuis zijn. En wat is daar mogelijk aan ondersteuning ?
In de regio Zuid Gelderland kunnen palliatieve
patiënten sinds 2012 via de stichting Geestelijke
Verzorging binnen de Palliatieve Zorg thuis ( GVPZ)
een beroep doen op een bij de stichting
aangesloten geestelijk verzorger. Vanuit het
Radboudumc wordt aan de GVPZ mede vorm
gegeven. Als consulent spirituele zorg van het
Palliatief consultteam ( PCT) van het Radboudumc
ben ik lid van het bestuur van de GVPZ, samen met
een huisarts, een voormalig arts van het PCT, de
netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland, een eerstelijns en een
tweedelijns geestelijk verzorger.
In 2016 ontving de stichting een compliment van Agora, het landelijke beleid sbureau voor
palliatieve zorg. Agora inventariseerde, op verzoek van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid,
vragen en verbeterpunten in de geestelijke begeleiding thuis in die allerlaatste fase. Men
concludeerde: ‘Als we kijken vanuit patiënt en naasten en hoe zij hun weg vinden in de wereld van de
“trage vragen”, dan is er al veel gaande, maar ook nog veel te winnen.’ Agora toonde zich verrast over
wat wij hier in Zuid Gelderland al hebben bereikt.
Tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg in december presenteerden een huisarts en een
geestelijk verzorger van de GVPZ een casus. Door samenwerking hadden zij veel kunnen betekenen
voor een patiënte met COPD die niet wist hoe ze verder kon leven. De reacties bemoedigden ons in het
transmuraal denken en werken, ook wat betreft de spirituele dimensie in de zorg voor palliatieve
patiënten.
Jacqueline van Meurs
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Ontdekkingsreis
‘Wie van jullie denkt wel eens na over wat spiritualiteit is, of zou zichzelf spiritueel noemen?’ Twee
handen gaan aarzelend omhoog. De andere aanwezigen kijken onzeker om zich heen. Spiritualiteit en
spirituele zorg zijn voor de coassistenten in de collegezaal nog redelijk onbekend t errein: vaag,
zweverig, ‘iets met geloof’. Hoogste tijd dus om samen op ontdekkingsreis te gaan.

Ik pak het stuur in handen, praat met de groep over de ‘vage, zweverige’ beelden van spiritualiteit en
probeer ze concreter te maken. Telkens wanneer een van de reisgenoten een tussenstop wil maken,
parkeer ik even. Zo stoppen we bij verschillende bezienswaardigheden: spiritualiteit, de Dienst
Geestelijke Verzorging en Pastoraat, spirituele zorg en de rol van de arts hierin.
Het gaat niet over theorie en ingewikkelde modellen; ik kies voor een praktische benadering, om de
artsen in spe handvatten te bieden waar ze mee vooruit kunnen. En het werkt: de lacherigheid en
onzekerheid waarmee in het begin gereageerd werd op woorden als spiritualiteit, zingeving en
betekenis, maken plaats voor serieuze blikken en een betrokken instelling. Een instelling die door de
studenten goed onder woorden kan woorden gebracht wanneer hun gevraagd wordt naar
voorbeelden uit hun eigen praktijk.
Afsluitend nogmaals de vraag die ik aan het begin stelde: ‘Wie van jullie denkt wel eens na over wat
spiritualiteit is, of zou zichzelf spiritueel noemen?’ Alle handen gaan overtuigend omhoog.
Bestemming bereikt.
Tom Lormans

Buiten je macht
Op de IC hebben ze een oudere mijnheer gekregen met een inwendige bloeding na een aanvankelijk
voorspoedig verlopen operatie aan de alvleesklier. De patiënt is inmiddels stabiel, maar de verpleging
vertelt dat er nu ernstige zorgen zijn om Peter, zijn zoon. Ze zeggen: ‘Iets kalmerends geven gáát
gewoon niet.’ De verpleging introduceert mij bij de familie. Peter kijkt weg, str ak en asgrauw. Ik stel
de zorgen over Peter aan de orde. Die zegt: ‘Praten jullie maar met deze mevrouw als jullie dat nodig
vinden, dan ga ik nu eerst mijn auto bij de Spoedeisende Hulp weghalen.’ Ik besluit mee te gaan. Hij:
‘We moeten wel naar buiten, hoor.’ Ik: ‘Dan gaan we beiden even luchten.’
Onderweg begint Peter te vertellen over hoe hij optimale zorg voor zijn vader heeft geregeld. Hij
heeft zich helemaal ingelezen in de medische literatuur over de behandeling van alvleesklierkanker.
Het jaar daarvoor had hij bijna zijn vrouw en kind verloren door een moeilijke bevalling. Zijn familie is
bang dat hij nu doordraait. Hij is gewend om de touwtjes in handen te hebben. Nu drukt de
verantwoordelijkheid voor zijn vader zwaar op hem. Ik zeg: ‘U wordt voo r de tweede keer
geconfronteerd met een harde realiteit. U hebt gedaan wat u kon, maar nu is het buiten uw macht.
Net als bij uw vrouw en kind.’ Peter valt even stil. Hij benadrukt opnieuw zijn zware
verantwoordelijkheid. Ik zeg: ‘Ja, dokters en verpleging hebben dat ook. Die vechten voor hun patiënt.
Toch moeten ook zij er soms mee leven dat het buiten hun macht is.’ We zijn in de parkeergarage.
Peter ziet nog wel wit, maar niet meer asgrauw.
Mies Singendonk
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Nascholing
Ons nascholingsprogramma blijft maar groeien. Dit jaar hebben we niet alleen een training Klinische
pastorale vorming gegeven, een cursus Morele counseling en moreel beraad en een cursus Geestelijke
verzorging en organisatie. Nieuw was de cursus Actief pastoraat en geestelijke verzorging. In deze
cursus worden deelnemers getraind in gespreksvoering, met gebruikmaking van inzichten uit
therapeutische literatuur. Ook nieuw was de
cursus Scholen als deeltaak van de geestelijk
verzorger. Geestelijk verzorgers wordt steeds
meer gevraagd scholing te verzorgen en deze
cursus geeft hun daarvoor tools in handen.
Daarnaast hebben we driemaal een symposium
belegd rond het verschijnen van een dissertatie
op ons vakgebied, waaronder eenmaal in het AMC
(zie hieronder de bijdragen van Jack de Groot en
Wim Smeets). De vraag onder geestelijk verzorgers
naar nascholing is groot en wij proberen daar
steeds op in te spelen door nieuwe cursussen te ontwikkelen, vaak samen met andere aanbieders.
Dit jaar is dat goed gelukt!
Anneke de Vries
Promotie en afscheidssymposium
Nadat ik in november 2015 al afscheid
genomen had als geestelijk verzorger bij
de DGVP vanwege het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, volgde op
13 september 2016 mijn afscheid als
onderzoeker, met de verdediging van mijn
proefschrift en een internationaal
symposium. In de ochtenduren vond de
promotieplechtigheid plaats aan de hand
van mijn studie Decision making by
relatives of eligible brain dead organ
donors. Hierin analyseer ik het besluitvormingsproces vanuit het perspectief van
de zorgverleners én vanuit het perspectief
van nabestaanden (of familieleden), die
moeten beslissen over orgaandonatie door hun geliefde, die hersendood is (of zal worden) verklaard
op de Intensive Care.
In de middag werd een internationaal symposium gehouden over morele besluitvorming in het
algemeen. Artsen, verpleegkundigen én patiënten kwamen aan het woord. Tussendoor was er een
beschouwing met een ethische invalshoek door Paul Schotsmans uit Leuven en gaf ik mijn eigen
presentatie over de verhouding tussen moreel beraad en morele counseling. Een door Wim Smeets
geleide paneldiscussie met professionals als Klaus Kobert uit Bielefeld was de opmaat voor activiteit
met deelname uit de hele zaal: een demonstratie van het zorgvisieberaad (zoals het Leids moreel
beraad genoemd wordt), dat door Hans Evers is ontwikkeld in het LUMC. Deelnemers aan het
symposium kregen een inkijkje in methode en vaardigheden zoals aangeboden in de cursus Morele
counseling en moreel beraad, die sinds 2007 wordt gegeven door mij en mijn paranimfen Hans Evers
en Marline van Hoek.
Het was een schitterende dag, niet alleen door de geweldige zon, maar ook door de hartelij ke
belangstelling voor de promotie en het symposium. Het voelde als een mooie bekroning op mijn werk
en loopbaan bij de DGVP. Ruim zestien jaar bij het Radboudumc – een periode om met dankbaarheid
en voldoening aan terug te denken.
Jack de Groot
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Symposia rond proefschriften geestelijke
verzorging
Regelmatig verschijnen er proefschriften over
geestelijke verzorging. Dat is belangrijk voor
de ontwikkeling van het beroep, professioneel
en wetenschappelijk, zo vindt ook de
Commissie Wetenschap van de Vereniging van
Geestelijk VerZorgers ( VGVZ) waarvan Richart
Huijzer en Wim Smeets lid zijn. Vanuit het
Expertisecentrum van onze Dienst is het
afgelopen jaar het initiatief genomen om rond
nieuwe proefschriften symposia te
organiseren. Dat gebeurt in samenwerking
met de kersverse doctoren en in afstemming
met de Commissie Wetenschap.
Het eerste symposium was gewijd aan het
proefschrift van collega Job Smit: Antwoord
geven op het leven zelf. In verpleeghuis
Viattence in Heerde, waar Job geestelijk
verzorger is, dachten we die middag na over
de basismethodiek van de geestelijke
verzorging, vroeger en nu. Als experts die tot
de traditie van het beroep horen, kwamen
Johan Smit en Jaap Dijkstra aan het woord.
Vanuit het nu kwamen er praktijkverhalen,
bijvoorbeeld van onze collega’s Saïda Aoulad
Baktit en Trijnie Nielen-Rosier. En natuurlijk
Job Smit zelf, die samen met de inleiders in
gesprek ging met de aanwezigen. Een
publicatie van deze studiedag is in
voorbereiding.
Het tweede symposium ging over het
proefschrift van collega Beate Giebner:
Gedeelde ruimte. De ontvankelijkheid van
zorgverleners in patiëntencontacten. In het
AMC in Amsterdam, waar Beate werkzaam is,
werd door experts van verschillende vakgebieden gesproken over wat zorgverleners
ontvangen van hun cliënten. Aan het woord
kwamen Erik Borgman en Kiki Lombarts en
professionals uit verschillende disciplines,
onder wie onze collega Sylvia Grevel. En tot
slot Beate zelf, die samen met de inleiders in
gesprek ging met de aanwezigen.
Elders in dit Jaarbeeld beschrijft Jack de
Groot het symposium naar aanleiding van zijn
proefschrift Decision making by relatives of
eligible brain dead organ donors.
Wim Smeets

Handboek Spiritualiteit in de Palliatieve Zorg
Sinds velen jaren bestaat er een intensieve
samenwerking tussen onze Dienst en de Afdeling
Anesthesiologie en Palliatieve Zorg. Deze heeft
geresulteerd in de ontwikkeling van een – ook
landelijk – nieuwe functie, die van de consulent
spirituele zorg (zie ook hierboven de bijdrage van
Jacqueline van Meurs). In samenwerking met de
Faculteit Geesteswetenschappen van de
Universiteit Utrecht en met experts uit binnen- en
buitenland werd een eerste handboek geschreven
over de dimensie zingeving en spiritualiteit in de
palliatieve zorg.

Het Handboek Spiritualiteit in de Palliatieve Zorg
omvat vier delen. In het eerste deel wordt de
visie op de spirituele dimensie in de palliatieve
zorg beschreven. Pionieren met de functie van
consulent spirituele zorg heeft implicaties voor de
multidisciplinaire samenwerking, in verband met
de ethische en juridische aspecten van het werk.
In het tweede deel komt de praktijk aan de orde.
Daarbij gaat het onder meer over de eerste lijn,
leeftijdsgerichte en interculturele benadering,
alsmede het ontwikkelen van modellen voor
screening en verkenning. In het derde deel wordt
verslag gedaan van recent onderzoek in
Nederland, en het vierde deel is gewijd aan
onderwijs in deze dimensie van palliatieve zorg.
Het boek werd gepresenteerd tijdens een
symposium en expertmeeting over palliatieve
zorg in het Radboudumc. Het symposium werd
georganiseerd in samenwerking met diverse
landelijke partijen en de afdeling Anesthesiologie
en Palliatieve Zorg. Sprekers uit binnen- en
buiten-land waren te gast, onder wie Marc
Desmet, Machteld Huber, Erhard Weiher en
hulpbisschop De Jong. Decaan prof. dr. Paul Smits
ontving het eerste exemplaar en hield een warm
pleidooi voor de spirituele dimensie in de zorg.
De volgende dag werd in kleinere kring een
expertmeeting gehouden over de mogelijkheden
van kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar
deze dimensie.
Wim Smeets
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