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God gezien in relatie met mensen heet JHWH, 

God gezien in zichzelf heet elohim, 

Aarde gezien in relatie met mens, heet adama, 

Aarde gezien in zichzelf heet erets, 

Mens gezien in relatie met adama heet adam, 

Mens gezien in relatie tot JHWH heet enosj, 

Mens gezien in relatie tot de ander heet ach, 

Man gezien in relatie tot vrouw heet ish, 

Vrouw gezien in relatie tot man heet isja, 

Mens gezien in relatie tot zichzelf, komt niet voor. 

(Ellen van Wolde) 

 

  



 

  

VOORWOORD 

 

 

De zorgrelatie. Het blijft me fascineren. 

Medisch zijn we haast tot het onmogelijke in staat. 

We lezen de mens tot in het diepst van zijn DNA.  

En toch is dat maar een deel van het verhaal. 

Want wat een mens voelt, wat hij beleeft en ervaart, staat niet geschreven. 

 

Onlangs vertelde mijn moeder dit verhaal.  

 

Het was veertig jaar geleden.  

Wat ’s ochtends begon met een lichte pijn in de buik, werd almaar erger in de loop van dag.  

Met een voorgevoel dat het meer was dan een buikgriep werd het huis zoveel mogelijk aan kant 

gemaakt en regelde ze opvang voor de kinderen. 

 

Toen naar het ziekenhuis.  

Diagnose: een acute blindedarmontsteking.  

Nog diezelfde avond zou ze worden geopereerd. 

 

Liggend in een bed, gereed voor de operatie, moest ze enige tijd wachten op een gang. 

Ze maakte zich zorgen over zichzelf, over de operatie en hoe het nou thuis allemaal verder moest. 

 

Er liep een verpleegkundige door de gang. 

In het voorbijgaan gaf ze een bemoedigende knipoog. 

Een knipoog die vertrouwen wekte en het gevoel gaf in goede handen te zijn.  

Een knipoog die in mijn moeders herinnering is gebleven tot op de dag van vandaag. 

 

Over de zorgrelatie en over patiëntwelzijn is veel gezegd en geschreven.  

En met deze scriptie voeg ook ik daar weer wat aan toe. 

Maar hoe eenvoudig kan het soms zijn.  

Een simpele knipoog… 

 

Nico Debets 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Deze scriptie is geschreven tegen de achtergrond van een tweetal ontwikkelingen in de zorg. 
 
De eerste ontwikkeling is dat in het krachtenveld van de medische, de bedrijfsmatige, de 
markttechnische en de relationele kant van zorg, de relationele kant onder druk is komen te staan. 
Terwijl het voor goede zorg wenselijk is dat de verschillende perspectieven in evenwicht worden 
gehouden zonder dat één perspectief de overhand krijgt.

1
 

 
De tweede ontwikkeling betreft het veranderde gebruik van verhalen door geestelijk verzorgers. En 
dan doel ik niet zozeer op het gebruik van verhalen in het één op één contact met patiënten, maar 
op het gebruik van verhalen op instellingsniveau. Verhalen die in openbare ruimten en via 
openbare mediakanalen worden gecommuniceerd aan zorgmedewerkers. 
In het verleden was het gebruik van met name levensbeschouwelijke verhalen op instellingsniveau 
heel gewoon. Maar in de huidige, over het algemeen geseculariseerde omgeving van het 
ziekenhuis, vertellen de geestelijk verzorgers de verhalen uit religieuze tradities in steeds kleinere 
kring. Terwijl je dus zou kunnen denken dat het gebruik van verhalen op instellingsniveau geen 
lang leven meer beschoren is, zie je tegelijkertijd initiatieven om verhalen te communiceren via 
nieuwe kanalen en in andere vormen. Te denken valt aan een column op een website, een gedicht 
in een nieuwsbrief of ervaringsverhalen in een personeelsblad. 
 
In mijn scriptie wil ik onderzoeken of er voor de geestelijke verzorging een rol is weggelegd om op 
instellingsniveau de aandacht te richten op de relationele kant van zorg. En of het op 
instellingsniveau ter lezing aanbieden van verhalen aan collega-zorgverleners, daarvoor een 
bruikbaar middel is. 
 
In het vervolg van dit hoofdstuk presenteer ik in paragraaf 1.2 de centrale onderzoeksvraag, de 
onderliggende deelvragen en de doelstelling van het onderzoek. Wat de relevantie is van het 
onderzoek licht ik toe in paragraaf 1.3. Langs welke weg ik antwoorden heb gezocht beschrijf ik in 
paragraaf 1.4.  

                                                      
1
 Rebel en van Irsel (2010) p. 55. 
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1.2 Vraagstelling en doelstelling 

Tegen de achtergrond van de hiervoor beschreven spanning tussen de verschillende 
zorgperspectieven en de veranderingen voor wat betreft het gebruik van verhalen door geestelijk 
verzorgers, kom ik tot de volgende vraagstelling: 
 

Is voor de geestelijke verzorging het verhaal een bruikbaar middel om de relationele kant van 
zorg onder de aandacht te brengen van zorgverleners? 

 
Om het antwoord op deze vraag te vinden heb ik een aantal deelvragen geformuleerd. De vragen 
voor wat betreft de relationele kant van zorg luiden als volgt: 
 

1) Wat wordt in deze scriptie verstaan onder aandacht voor de relationele kant van zorg? 
2) Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn hierop van invloed? 
3) Welke relatie is er tussen het mensbeeld in de zorg en aandacht voor de relationele kant 

van zorg? 
4) Is een rol weggelegd voor de geestelijk verzorger om de aandacht te richten op de 

relationele kant van zorg? 
 
Ten aanzien van het gebruik van verhalen heb ik de volgende vragen gesteld: 

 

5) Wat wordt in deze scriptie verstaan onder een verhaal? 
6) Is op grond van academische literatuur en vakliteratuur van geestelijke verzorging te 

motiveren dat verhalen geschikt zijn om de aandacht van zorgverleners te richten op de 
relationele kant van zorg? 

7) Wat is in deze de visie van geestelijk verzorgers? 
8) Welke initiatieven worden in de praktijk waargenomen om via nieuwe kanalen en in 

andere vormen, verhalen te communiceren aan zorgverleners? 
 

De geestelijke verzorging is vanouds een discipline die bekend is met het verhalen. 
Levensbeschouwelijke verhalen waaraan kracht, hoop en inspiratie kan worden ontleend en die 
kunnen fungeren als bron van kennis en inzicht. Maar ook levensverhalen van mensen. Verhalen 
waarin mensen vertellen van wat ze meemaken en hoe ze dat ervaren. Verhalen die kunnen 
helpen zin en betekenis te geven aan dat wat hen overkomt.

 2
 

 
Gezien de centrale rol die verhalen spelen in het werk van geestelijk verzorgers, is het opvallend 
dat er binnen de geestelijke verzorging niet specifiek aandacht uitgaat naar mogelijkheden om met 
verhalen op instellingsniveau, gericht aan de zorgcollega’s een bijdrage te leveren aan de kwaliteit 
van de zorgpraktijk. Noch in opleidingen, noch in de vakliteratuur van de geestelijke verzorging 
wordt er als zodanig aandacht aan besteed. Met het onderzoek hoop ik te kunnen onderbouwen 
dat verhalen zich lenen om de aandacht te richten op de relationele kant van zorg, en dat hier voor 
de geestelijk verzorger een rol is weggelegd. 
 
Onderdeel van het onderzoek is om in beeld te brengen welke initiatieven in de praktijk worden 
ondernomen om verhalen te communiceren via nieuwe kanalen en in andere vormen. Mogelijk dat 
de inventarisatie van dergelijke initiatieven een indruk geeft van de mogelijkheden die de huidige 
tijd ons biedt.  

                                                      
2
 Schilt A. (2009) p. 35. 
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1.3 Relevantie van het onderzoek 

1.3.1 Wetenschappelijk 

Het gebruik van verhalen spits ik in deze scriptie toe op de relationele kant van zorg. De relationele 

kant van zorg staat de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling. Met name door het 

werk van zorgethici als van Heijst en Baart
3
. Professor Goosensen, bijzonder hoogleraar in 

Presentie en Geestelijke verzorging geeft aan dat op dit moment met name de vertaalslag van 

zorgethische teksten naar kwaliteitskaders, instrumenten en leerprocessen aandacht verdient
4
. 

Welke instrumenten lenen zich om de inzichten uit de zorgethiek te laten wortelen in de attitude 

van zorgmedewerkers en daarmee in de zorgcultuur? 

 

Het gebruik van verhalen, op instellingsniveau gericht aan de zorgmedewerkers, wordt in de 

bestudeerde literatuur niet als potentieel instrument benoemd. Binnen de geestelijke verzorging is 

de toepassing van verhalen op instellingsniveau geen algemeen gebruik. En noch in opleidingen, 

noch in de vakliteratuur van de geestelijke verzorging wordt er als zodanig aandacht aan besteed.  

Met het onderzoek hoop ik een eerste stap te kunnen zetten voor wat betreft de onderbouwing dat 

verhalen kunnen bijdragen aan een worteling van relationele perspectieven in de attitude van 

zorgmedewerkers.  

Gezien de gesignaleerde leemte binnen de geestelijke verzorging, voor wat betreft aandacht en 

kennis op dit vlak, kan het onderzoek wellicht aanleiding geven tot vervolgonderzoek. In het 

slothoofdstuk worden hiertoe aanbevelingen gedaan. 

1.3.2 Voor zorgmedewerkers en zorgvragers 

Het antwoord op de centrale vraag, of verhalen zich ervoor lenen om het relationele perspectief 

van zorg onder de aandacht te brengen van zorgverleners, is vanzelfsprekend voor zowel 

zorgverleners als zorgvragers relevant. 

De zorgverlener wordt uitgenodigd tot bezinning op vragen als: hoe ervaar ik de ander en hoe 

ervaar ik mezelf in onze relatie? Hoe ervaart de ander zichzelf en hoe ervaart de ander mij in onze 

relatie? Vragen waarop geen vrijblijvende antwoorden te geven zijn, maar waar een appel van kan 

uitgaan. Vragen die aanleiding kunnen geven tot het bijstellen van eigen denkkaders en waarden 

van waaruit de zorgvrager tegemoet wordt getreden. Die een aanzet kunnen geven tot een 

verandering van de zorgcultuur.  

Voor zorgverleners die aangeven dat ze door tijdsdruk, administratieve druk en druk om de 

efficiëntie te verhogen, vervreemd raken van hun oorspronkelijke motivatie en inspiratie en zich 

ongewild afsluiten voor het appel van de zorgvrager, kan dit bijvoorbeeld ten goede komen aan de 

werkomstandigheden en het werkplezier 
5
. 

Voor zorgverleners die door omstandigheden afstand houden tot de zorgvrager en die onderling 

tegen elkaar zeggen: “afstand houden, de ellende niet mee naar huis willen nemen”, kan aandacht 

voor de relatie helpen om er ook de waarde van in te zien. Het kan hen helpen invulling te geven 

aan de relatie
6
.  

 

Voor de zorgvrager betekent aandacht voor de zorgrelatie dat hij zich gezien voelt als mens. Dat 

niet zozeer de ziekte centraal staat maar de zieke. Dat niet alleen aandacht uitgaat naar de 

behandeling maar ook naar wat dit voor de zorgvrager betekent. Aandacht die het welzijn van de 

zorgvrager ten goede komt. 

                                                      
3
 Van Heijst (2007), Baart (2006).  

4
 Goossensen (2011) p. 4. 

5
 Zwart T.A.R. (2011) p. 6. 

6
 Vosman F. (2007) p. 5. 
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1.3.3 Voor de geestelijke verzorging 

Tegenwoordig is er - terecht - een tendens om van geestelijke verzorging een modern 
professioneel beroep te maken. Maar tegelijkertijd bestaat daarbij het risico dat de geestelijke 
verzorging overeenkomstig andere disciplines, afgescheiden gaat functioneren binnen de sterk 
gedifferentieerde omgeving van het ziekenhuis

7
.  

 
Naast activiteiten zoals scholing, deelname aan ethische commissies en moreel beraad, kan het 
gebruik van verhalen een vorm zijn waarmee op instellingsniveau de zorgcultuur kan worden 
verbeterd. Een inspanning die ten goede komt aan zowel zorgverlener als zorgvrager. En waarmee 
bovendien invulling wordt gegeven aan de door de beroepsvereniging VGVZ geformuleerde 
kerntaak om bij te dragen aan de organisatie-identiteit

8
. 

 
Ook klinkt binnen de geestelijke verzorging nogal eens de oproep om er voor te zorgen dat het 
vakgebied binnen de zorginstelling beter zichtbaar wordt 

9
. Het gebruik van verhalen biedt ook 

daartoe wellicht een goede mogelijkheid. 

                                                      
7
 Van de Laar E. en Plum R. (2012) p.3. 

8
 VGVZ (2002), ‘Beroepsstandaard voor de geestelijk verzorger in zorginstellingen’, p. 15 en 18. 

9
 Glas G. (2007), p 43 en Van de Laar E. en Plum R. (2012) p. 30.  
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1.4 Aanpak onderzoek 

Om te komen tot een antwoord op de deelvragen en in het verlengde daarvan tot een antwoord op 
de centrale vraag is in een drietal stappen onderzoek verricht. Deze stappen komen 
achtereenvolgens in de hoofdstukken 2 t/m 4 aan de orde en worden hierna kort beschreven. 
 
De eerste stap betreft een verkenning van de relationele kant van zorg. Een verkenning op basis 
van wetenschappelijke literatuur en vakliteratuur, onder meer van de geestelijke verzorging, gericht 
op de eerste vier deelvragen: 
 

1) Wat wordt in deze scriptie verstaan onder aandacht voor de relationele kant van zorg? 
2) Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn hierop van invloed? 
3) Welke relatie is er tussen het mensbeeld in de zorg en aandacht voor de relationele kant 

van zorg? 
4) Is een rol weggelegd voor de geestelijk verzorger om de aandacht te richten op de 

relationele kant van zorg? 
 
Met de verkenning wil ik inzicht krijgen in waarom er niet als vanzelfsprekend voldoende aandacht 
uitgaat naar de relationele kant van zorg, en of er hier voor de geestelijk verzorger een rol is 
weggelegd. 
Daarbij probeer ik tegelijkertijd helder te krijgen welke aspecten voor een goede zorgrelatie van 
belang zijn. Dit, om in de tweede stap van het onderzoek te kunnen nagaan of verhalen in potentie 
geschikt zijn om de aandacht op deze aspecten te richten. 
 
De tweede stap betreft een verkenning van verhalen. Een verkenning op basis van academische 
literatuur en vakliteratuur van de geestelijke verzorging, gericht op met name de vijfde en zesde 
deelvraag:  
 

5) Wat wordt in deze scriptie verstaan onder een verhaal? 
6) Is op grond van academische literatuur en vakliteratuur van geestelijke verzorging te 

motiveren dat verhalen geschikt zijn om de aandacht van zorgverleners te richten op de 
relationele kant van zorg? 

 
Met het oog op het empirisch onderzoek, probeer ik daarbij helder te krijgen, wat een verhaal 
precies is, en welke verhaaleigenschappen relevant zijn als het gaat om het richten van de 
aandacht op de relationele kant van zorg. Dit, om in het empirisch onderzoek onder meer na te 
kunnen nagaan of de werking van verhalen door geestelijk verzorgers wordt onderkend.  
 
De derde stap betreft een empirisch onderzoek middels een vragenlijst onder geestelijk verzorgers, 
gericht op de volgende deelvragen. 
 

7) Wat is in deze de visie van geestelijk verzorgers voor wat betreft de bruikbaarheid van 
verhalen? 

8) Welke initiatieven worden in de praktijk waargenomen om via nieuwe kanalen en in 
andere vormen, verhalen te communiceren aan zorgverleners? 

 
De vragenlijst is daarbij verzonden aan de geestelijk verzorgers die verbonden zijn aan de 
ziekenhuizen die behoren tot de Santeon-groep. De Santeongroep is een samenwerkingsverband 
van zes opleiding-ziekenhuizen verspreid over Nederland. Ziekenhuizen die op een aantal 
terreinen samenwerken, maar in principe zelfstandig zijn, met ieder een eigen identiteit en cultuur. 
 
De centrale vraag wordt tot slot beantwoord door de resultaten van het empirische onderzoek te 
beoordelen in het licht van de inzichten die volgden uit de literatuurstudie. 
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2. ZORG ALS RELATIE 

2.1 Inleiding 

Zowel zorgverleners als patiënten ervaren dat er niet altijd voldoende aandacht uitgaat naar de 
relationele kant van zorg. In dit hoofdstuk ga ik na hoe dit kan worden verklaard, langs welke weg 
de relationele kant meer in het blikveld van de zorgverlener kan worden gebracht en of hier een rol 
voor de geestelijk verzorger is weggelegd. 
 
De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. 
 
In paragraaf 2.2 licht ik toe wat ik versta onder de “relationele kant van zorg” en beschrijf ik naar 
welke deelgebieden de aandacht uit zou moeten gaan. Daarbij heb ik de navolgende deelgebieden 
onderscheiden: 
 

- aandacht voor een verbreding van het besef van welzijn, 
- aandacht voor een verbreding van de motivatie van waaruit zorg wordt verleend, 
- aandacht voor relationele bekwaamheden. 

  
In paragraaf 2.3 laat ik zien dat de zorg zich zodanig heeft ontwikkeld, dat als vanzelfsprekend veel 
aandacht uitgaat naar de medische, bedrijfsmatige en markttechnische kant van zorg. Maar dat 
daardoor tegelijkertijd het risico bestaat dat er minder aandacht is voor de relationele kant van 
zorg. Terwijl het voor goede zorg wenselijk zou zijn dat er sprake is van een evenwichtige 
verdeling van aandacht over de verschillende kanten van zorg. 
 
De ontwikkelingen in de zorg staan niet op zich. Hoe we als mensen vorm geven aan onze 
leefwereld en hoe we ons verhouden tot elkaar, is sterk maatschappelijk en cultureel bepaald. In 
paragraaf 2.4 beschrijf ik een drietal maatschappelijke en culturele ontwikkelingen te weten: 
rationalisering, individualisering en secularisering. Ik laat daarbij zien dat deze ontwikkelingen van 
invloed zijn geweest op de verhouding van de mens tot zijn leefwereld en in het verlengde daarvan 
op de betrekkingen in de zorg.  
 

Aan ons handelen en onze omgang met elkaar wordt voor een belangrijk deel richting gegeven 

door ons mensbeeld. In paragraaf 2.5 onderzoek ik daarom welke mens-eigenschappen in ons 

mensbeeld op de voorgrond zijn komen te staan in onze gerationaliseerde, geïndividualiseerde en 

geseculariseerde wereld. Voor wat betreft enkele onderscheiden mens-eigenschappen (de ratio, 

de autonomie en het lichaam van de mens) ben ik vervolgens nagegaan hoe deze zich verhouden 

tot de hiervoor genoemde aandachtsgebieden van de zorgrelatie. 

 

Naar blijkt richten de op de voorgrond tredende menseigenschappen niet direct de aandacht op de 

relationele kant van zorg. Omdat vanuit de hoek van de zorgethiek, de filosofie en de theologie is 

getracht om het wezen van de mens in een breder perspectief te vangen heb ik in paragraaf 2.6 

drie van deze meer relationele perspectieven beschouwd.  

 

Met ieder een eigen klemtoon en invalshoek wordt in alle drie de perspectieven tot uitdrukking 

gebracht dat het relaties zijn waardoor, waaruit en waarbinnen de mens bestaat. En de mens-

eigenschappen die hier op de voorgrond treden richten wél de aandacht op de relationele kant van 

zorg.  

 

Tegen de achtergrond van het voorgaande zal worden geconcludeerd dat aandacht voor de 

relationele kant van zorg, vraagt om aandacht voor de relationele aard van de mens. In paragraaf 

2.7 beschrijf ik waarom hiervoor een rol is weggelegd voor de geestelijk verzorger. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met conclusies in paragraaf 2.8. 
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2.2 De relationele kant van zorg 

2.2.1 Inleiding 

Mijn onderzoeksvraag is of geestelijk verzorgers door verhalen te communiceren aan hun 

zorgcollega’s een bijdrage kunnen leveren aan de aandacht die uitgaat naar de relationele kant 

van zorg. 

Wat betreft de relationele kant van zorg, richt ik mij op het verband tussen de zorgrelatie en het 

welzijn van de patiënt. En inzake het verband tussen de zorgrelatie en het patiënt-welzijn, richt ik 

mij op de navolgende deelgebieden:  

 

1) Dat de mens meer is dan zijn lichaam, en dat welzijn meer is dan lichamelijk welzijn. In geval 

van ziekte kan de mens immers tegelijkertijd ook in andere dimensies van zijn mens-zijn, zijn 

geraakt (namelijk: psychisch, sociaal, spiritueel). Binnen de zorgrelatie dient daar aandacht 

voor te zijn. 

2) Dat zorg voortkomt uit de verbondenheid van mensen. Het komt de zorgrelatie ten goede, als 

de motivatie van waaruit zorg wordt verleend, wortelt in dat besef. 

3) Zorg voor het lichamelijk welzijn vereist vaktechnische bekwaamheden. Maar om bij te dragen 

aan de kwaliteit van de zorgrelatie, zijn óók relationele bekwaamheden nodig. 

 

Aandacht voor deze deelgebieden is van belang omdat er niet als vanzelf voldoende aandacht 

naar uitgaat. 

 

Het verband tussen de geformuleerde aandachtsgebieden en de zorgrelatie is gevisualiseerd in de 

onderstaande figuur. In de navolgende paragrafen licht ik de aandachtsgebieden nader toe.  

 
Schema 1) 

 
 

De keuze om de relationele kant van zorg te conceptualiseren op een wijze zoals hiervoor 

beschreven en gevisualiseerd, heeft een tweeledig doel. 

Het maakt de relatie inzichtelijk tussen aan de ene kant de bekwaamheden en motivatie van de 

zorgverlener en aan de andere kant het welzijn van de patiënt. En het is daarmee een kader voor 

het vervolg van dit hoofdstuk. 

Maar daarnaast biedt het in hoofdstuk 3 de mogelijkheid om na te gaan of de verhaal-

eigenschappen die aldaar worden onderscheiden, kunnen bijdragen aan de relationele 

bekwaamheden en de relationele zorgmotivatie zoals hiervoor genoemd.  

  

Par.2.2.3 

Par.2.2.4 

Par.2.2.2 
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2.2.2 Een breder perspectief op welzijn 

In de dagelijkse praktijk van een ziekenhuis, staat in zekere zin de “ziekte” centraal en richt de zorg 

zich met name op het lichamelijk welzijn. Het contact tussen zorgverlener en patiënt is primair 

gericht op het stellen van een objectieve, het lichaam betreffende diagnose, om vervolgens tot een 

passende behandeling over te gaan.  

De mens is echter meer dan zijn lichaam en kan daardoor in geval van ziekte tegelijkertijd op 

unieke wijze ook in de psychologische, sociale of spirituele dimensie van zijn mens-zijn, zijn 

geraakt.  

 

Deze bredere benadering van de mens heeft met name in de palliatieve zorg reeds ingang 

gevonden. Zo zijn de behoeften reeds concreet vermeld in de WHO-definitie van palliatieve zorg. 

De verschillende dimensies worden nader omschreven in paragraaf 2.6.2 aan de hand van het bio-

psycho-socio-spiritueel zorgmodel van Sulmasy. Een zorgmodel dat uitgaat van de mens als een 

wezen met behoeften en vermogens van lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele aard
10

. 

 

Binnen een goede zorgrelatie heeft de zorgverlener oog en aandacht voor deze behoeften en 

vermogens en daarmee voor het integraal welzijn van de mens als uniek subject. De reductie tot 

lichamelijke diagnostiek wordt dan aangevuld met een interpretatieproces waar zich in een 

wederkerige relatie tussen zorgverlener en patiënt ontvouwt wat met het oog op het welzijn van de 

patiënt gedaan kan worden
11

. 

 

2.2.3 Een relationele zorgmotivatie 

Zorgethica Tronto beschrijft zorg als “een activiteit van de soort die alles insluit om onze wereld zó 

in stand te houden, te continueren en te herstellen, dat we daarin zo goed mogelijk kunnen 

leven”
12

. In de visie van Tronto is zorg een door mensen gedeelde praktijk die bijdraagt aan het 

gezamenlijk leven
13

. Een praktijk ten dienste van de medemens en tegelijkertijd ten dienste van 

onszelf.  

 

Het “zo goed mogelijk leven” benoemt zorgethicus Baart als: “je op een bevredigende wijze 

verhouden tot het leven”. De mens streeft naar een bevredigende verhouding tot het leven; of met 

ander woorden naar een bepaalde mate van welzijn. 

 

In lijn met Tronto en Baart kan de zorg van mensen voor elkaar beschreven worden als de hulp die 

we bieden op het moment dat iemands vermogens te kort schieten om zich op een bevredigende 

wijze te kunnen verhouden tot het leven. Hulp met het oog op het welzijn van de ander, met het 

oog op het welzijn van de gemeenschap en dus ook met het oog op het welzijn van onszelf. Zo 

beschouwd is zorg een onderdeel van het gemeenschappelijke leven en een bijdrage aan het 

gezamenlijk welzijn.  

 

Kijken we in essentie naar waarom een mens bereid is om zorg te dragen voor een ander, dan 

zien we dat die bereidheid is gegrond in het besef en de ervaring van een wederzijdse 

verbondenheid. Het is door de verbondenheid dat de mens zich aangesproken en verantwoordelijk 

voelt. En het is het aangesproken worden dat de schakel is om over te gaan tot het daadwerkelijk 

verlenen van zorg
14

. Zorg is daarmee niet slechts een rationeel proces van herkennen van 

zorgbehoevendheid om er vervolgens handelend op te reageren. Maar een proces van herkennen, 

aangesproken worden, de verantwoordelijkheid opnemen en handelen 
15

 
16

. 

                                                      
10

 Sulmasy (2002). 
11

 Rebel en van Irsel (2010) p. 57. 
12

 Widdershoven G. (2007) p. 89. 
13

 Widdershoven G. (2007) p. 156. 
14

 Heijst, A. van (2008) p. 77. 
15

 Widdershoven G. (2007) p. 142. 
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In een ziekenhuis is aan de zorg van mensen voor elkaar, op grootschalige en 

geïnstitutionaliseerde wijze vorm gegeven. Dat zorg in essentie voortkomt uit de wezenlijke 

verbondenheid van mensen is daardoor niet altijd herkenbaar. En dat de motivatie van mensen om 

als zorgverlener werkzaam te zijn, gegrond is in het besef van verbondenheid, zal daardoor niet 

altijd op de voorgrond staan. Er zijn immers meerdere redenen die kunnen motiveren om als 

zorgverlener werkzaam te zijn, waarvan het te ontvangen salaris er slechts één is. 

 

Toch is het goed als de motivatie om zorg te verlenen, geworteld blijft in het besef dat zorg in 

essentie voortkomt uit de wezenlijke verbondenheid van mensen. Het is vanuit dit besef dat de 

zorgverlener zich laat aanspreken door de zorgbehoevendheid en zich verantwoordelijk voelt het 

welzijn van de patiënt. 

Dit draag er aan bij dat men oog heeft, niet alleen voor de lichamelijke zorgbehoevendheid maar 

ook voor de zorgbehoevendheid op andere vlakken van ons mens-zijn. Dat stil wordt gestaan bij 

hoe de patiënt zijn lichamelijke zorgbehoevendheid en de verleende zorg ervaart. En dat de 

verantwoordelijkheid gericht is op het totale welzijn van de patiënt, meer dan dat de 

verantwoordelijkheid beperkt blijft tot slechts de instrumentele zorgtaak. 

 

2.2.4 Relationele zorgbekwaamheden 

In de dagelijks praktijk van een ziekenhuis, staat in zekere zin de “ziekte” centraal en richt de zorg 

zich in belangrijke mate op het diagnosticeren en behandelen daarvan. Zorg die van een 

zorgverlener vaktechnische bekwaamheden vereist.  

De mens is echter meer dan zijn lichaam, en kan daardoor in geval van ziekte tegelijkertijd ook in 

andere dimensies van zijn mens-zijn, zijn geraakt. Met het oog op het welzijn van de patiënt kan 

zorgverlening daarom niet tot diagnosticeren en behandelen van lichamelijke kwalen worden 

beperkt. 

 

Dat zorg meer is dan behandelen komt bijvoorbeeld naar voren in het werk van zorgethica van 

Heijst wanneer zij zorg beschrijft als: ‘Een manier van doen, in op unieke mensen afgestemde 

betrekkingen, waarbij de zorgdrager ook afstemt op zichzelf’
17

. Daarmee is zorg niet sec technisch 

handelen, maar een combinatie van handelen en afstemmen. Om het verschil te accentueren 

maakt van Heijst zelfs onderscheid tussen het neutrale begrip zorgbetrekking en het meer 

waarden-geladen begrip zorgrelatie. Van een zorgbetrekking is volgens van Heijst sprake wanneer 

mensen op welke wijze dan ook met elkaar van doen hebben. In een zorgrelatie is er tegelijkertijd 

ook ruimte voor afstemming tussen de zorgverlener en de patiënt
18

.  

 

Om als zorgverlener in staat te zijn tot afstemming op de patiënt en op zichzelf, is het nodig dat de 

zorgverlener niet alleen over vaktechnische maar ook over relationele bekwaamheden beschikt. 

Binnen het kader van mijn onderzoek heb ik de volgende voor de zorgrelatie relevante relationele 

bekwaamheden onderscheiden: invoelingsvermogen, inzicht in ons mens-zijn, het spreken van op 

de patiënt afgestemde taal en het vermogen tot zelfreflectie. Ik ben tot deze onderscheiding 

gekomen, gaande de parallelle verkenning van enerzijds de relationele kant van zorg en anderzijds 

het gebruik en de werking van verhalen. Doel was daarbij om te komen tot bekwaamheden 

waarvan ik kan motiveren dat deze door de werking van verhalen kan worden bevorderd. 

 

Invoelingsvermogen stelt de zorgverlener in staat om zich te verplaatsen in de situatie van de 

patiënt en als het ware in te voelen wat er leeft en op het spel staat. Vanuit inzicht in ons mens-zijn 

kan de zorgverlener in zekere mate “bedenken” in hoeverre en op welke wijze de lichamelijke 

zorgbehoevendheid van invloed is op het welzijn van de patiënt.  

 

                                                                                                                                                                 
16

 Vosman F. (2007), p. 7. 
17

 Heijst, A. van (2008) p. 66. 
18

 Heijst, A. van (2008) p. 173. 
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Uiteindelijk wordt in het concrete contact met de patiënt zijn zorgbehoevendheid en welzijn gepeild. 

Hoe ervaart de patiënt zijn zorgbehoevendheid? Hoe ervaart de patiënt de zorg die hij ondergaat? 

Draagt het medisch handelen bij aan het welzijn van de patiënt? Vragen waarop geen antwoord 

kan worden verkregen door louter instrumenteel te meten, maar waarop het antwoord in 

communicatie met de patiënt moet worden gezocht. Communicatie die taal vereist die toereikend is 

om te verstaan en te verwoorden wat er bij de patiënt leeft. 

 

Het zorgproces is zoals gezegd een proces van herkennen, aangesproken worden, de 

verantwoordelijkheid opnemen en handelen.  

Reflectie van de zorgverlener op de zorgrelaties die hij aangaat, stelt in staat om de eerder 

genoemde bekwaamheden en daarmee het herkennen en handelen te verbeteren.  

 

Maar reflectie betekent ook stil staan bij het aangesproken worden. Hoe ervaar ik, als zorgverlener, 

het contact met de patiënt en de confrontatie met zijn zorgbehoevendheid. Zet de ervaring mij aan 

om de patiënt nabij te gaan staan of om juist afstand te nemen. Richt de ervaring mijn ogen op de 

patiënt, of wend ik ten dele de ogen af
19

. 

Ervaringen die een indicatie kunnen zijn omtrent de mate waarin de zorg nog wortelt in het besef 

van een wezenlijke verbondenheid van mensen. Verbondenheid die aan de basis ligt voor onze 

zorg voor elkaar. 

                                                      
19

 Delnoij, D. (2009). Zicht op kwaliteit. Transparante in de zorg vanuit patientenperspectief. (Oratie). Tllburg: 

Universiteit van Tilburg. 
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2.3 Balans tussen zorgperspectieven 

In de voorgaande paragraaf beschreef ik de relationele kant van zorg als de kant van zorg die het 
verband belicht tussen de zorgrelatie en het welzijn van de patiënt. 
 
In het artikel Management van menslievende zorg beschrijven Rebel en van Irsel dat de relationele 
kant van zorg onder druk staat, in een krachtenveld waarin verwetenschappelijking, 
bureaucratisering en marktwerking belangrijke trends vormen

20
. Trends die aansluiten op 

ontwikkelingen binnen de zorg zoals de almaar toenemende medisch-technologische 
mogelijkheden, het grootschaliger worden van ziekenhuizen en de stijgende zorgkosten

21
.  

 
Om het krachtenveld inzichtelijk te maken onderscheiden Rebel en van Irsel naast het relationele 
perspectief, drie andere zorgperspectieven. Een medisch perspectief, een bedrijfsmatig perspectief 
en een markttechnisch perspectief. Zorg als respectievelijk: relatie (vanuit relationeel perspectief), 
behandeling (vanuit medisch perspectief), proces (vanuit bedrijfskundig perspectief) en product 
(vanuit markttechnisch perspectief).  
 
Het medisch perspectief richt zich met name op de lichamelijke aandoening van een patiënt. De 
aandacht gaat daarbij vooral uit naar de ontwikkeling en de toepassing van diagnostiek en 
behandeling van aandoeningen. De verantwoordelijkheid voor deze kant van zorg ligt bij de 
medisch specialist.  
Gegeven de grote schaal waarop heden ten dage zorg wordt verleend, de toenemende zorgkosten 
en de introductie van marktwerking, kan de zorg niet zonder aandacht voor de bedrijfsmatige en 
markttechnische kant van zorg. Vanuit bedrijfsmatig perspectief richt de aandacht zich met name 
op de procesmatige kant zorg. De focus ligt in dat geval op zaken als de efficiëntie, productiviteit 
en doelmatigheid van het zorgproces en op de verantwoording en transparantie voor wat betreft de 
verrichte taken. Vanuit markttechnisch perspectief staan met name zaken centraal zoals 
vraagsturing, klantgerichtheid en marktwerking

22
. De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsmatige 

en markttechnische kant van zorg ligt in de handen van het management. 
 
Uiteraard is de medische, bedrijfsmatige en markttechnische benadering van zorg niet meer weg te 
denken en resulteert deze benadering tot op de dag van vandaag in positieve effecten 

23
.  

Toch wordt er een krachtenveld ervaren tussen genoemde perspectieven, waarbij de relationele 
kant onder druk kan komen te staan. Zo wijst Manschot op het risico dat in de zorg het effectief, 
efficiënt en resultaatgericht werken, doel in zichzelf wordt. De hoogste waarde en norm. Dat daarbij 
niet meer de mens gezien wordt die een probleem heeft, maar dat de mens wordt ingepast in een 
van tevoren gestructureerd kader. Van de mens blijft alleen dat over wat zich in een 
gestandaardiseerde aanpak laat behandelen 

24
. Met andere woorden benoemt van Heijst ditzelfde 

probleem. Kort maar krachtig geeft ze aan dat niet de zieke maar de ziekte centraal staat. Waarbij 
ze de schrijnende en cynische opmerking toevoegt van een hartbewakingsverpleegkundige ‘dat de 
patiënt eigenlijk alleen maar bedvulling is’

25
. De Jongh haalt aan dat in het management-denken 

nauwelijks ruimte is voor beleving en de uniciteit van mensen. Het management-denken is 
gepreoccupeerd met orde en een objectieve benadering, waardoor belangrijke vragen over de 
beleving van ziekte en zorg, niet op de agenda komen

26
. 

 
Rebel en van Irsel wijzen er op dat het voor goede zorg van belang is dat een disbalans tussen de 
verschillende zorgperspectieven wordt voorkomen. Management en zorgmedewerkers dienen de 
perspectieven in evenwicht houden zonder dat één ervan de overhand krijgt.  

                                                      
20

 Rebel en van Irsel (2010) p. 54. 
21

 Rebel en van Irsel (2010) p. 50. 
22

 Rebel en van Irsel (2010) p. 50. 
23

 Pijnenburg M. (2009) p. 5-7. 
24

 Manschot en van Dartel (2009) p. 228. 
25

 Meulen, Ruud ter, Verbaken, Simone, Waanders Stefan (red.) (2008) p. 85. 
26

 Jong, E. de (2010), p. 13. 
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2.4 Maatschappelijke en culturele ontwikkelingen 

2.4.1 Inleiding 

De ontwikkelingen in de zorg staan niet op zich. Hoe we als mensen vorm geven aan onze 
leefwereld en hoe we ons verhouden tot elkaar, is sterk maatschappelijk en cultureel bepaald. In 
deze paragraaf beschrijf ik de navolgende maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.  
 
1) rationalisering, 
2) individualisering en differentiering en  
3) secularisering. 
 
Ik laat daarbij zien dat deze ontwikkelingen – die hun wortels hebben in de verlichting – van invloed 
zijn geweest op de verhouding van de mens tot zijn leefwereld en in het verlengde daarvan op de 
betrekkingen in de zorg. De schets van de ontwikkelingen maakt inzichtelijk dat er de nodige 
belemmeringen zijn om een goed evenwicht te bewaren tussen de relationele kant van zorg en de 
behandelmatige, procesmatige en productmatige kant. Bovendien werpt de schets licht op de 
belemmeringen die er zijn om de balans tussen verschillende zorgperspectieven te bewaren. 

2.4.2 Rationalisering 

Onder rationalisering wordt de ontwikkeling verstaan om gebruikmakend van de menselijke rede, 

de werkelijkheid in toenemende mate te systematiseren en te ordenen.  

De ontwikkeling is in de westerse cultuur in gang gezet in de periode van de verlichting (18
e
 eeuw). 

In deze periode werden belangrijke natuurwetenschappelijke inzichten opgedaan. Inzichten die 

lieten zien dat de natuur voor een groot deel berekenbaar en verklaarbaar is.  

De rationele benadering met de daaruit voortvloeiende kennis en inzichten, stelde de mens in staat 

om processen te meten, te voorspellen en te beheersen. Hierdoor kon de kwaliteit van het 

dagelijks leven worden verbeterd, de mens kreeg een groeiend gevoel van controle en de wereld 

werd minder bedreigend
27

. 

Met het vele goeds dat de rationele benadering bracht groeide het geloof en vertrouwen in de ratio. 

En tot op de dag van vandaag is de benadering leidend voor wat betreft de aanpak van vragen en 

problemen, en werpt de benadering nog steeds vele vruchten af. 

 

Kenmerk van de rationele benadering is een sterke systematisering en ordening van de 

werkelijkheid. Vragen en problemen worden teruggebracht tot kenbare en oplosbare delen. En als 

het gaat om oplossingen voor praktische problemen dan worden deze naar rationele maatstaven 

geoptimaliseerd. 

 

Natuurlijk leent deze benadering zich goed voor de ontwikkeling en optimalisatie van de 

procesmatige, productmatige en behandelmatige kant van zorg. Het stelt in staat om de complexe 

processen in een grootschalige zorgomgeving op elkaar af te stemmen. Het ondersteunt om te 

komen tot nieuwe behandeltechnieken. En het helpt de kosten te verlagen. Ontwikkelingen 

waarvan de kwaliteit zich in termen van effectiviteit en efficiëntie laat voorspellen, meten en 

beheersen.  

 

Het terugbrengen van een complex geheel naar zijn kenbare delen en de gerichtheid vervolgens 

op in hoofdzaak deze delen, heeft echter ook zijn keerzijden. Dit wordt duidelijk in het onderscheid 

dat de Duitse socioloog Weber maakt tussen instrumentele rationaliteit en waarden- rationaliteit. 

Onder instrumentele rationaliteit verstaat hij rationaliteit die zich richt op het berekenen van de 

juiste middelen om bepaalde doeleinden zo efficiënt en effectief mogelijk te bereiken, waarbij over 

de doeleinden zelf niet of nauwelijks nog wordt nagedacht.  

Onder waarden-rationaliteit verstaat Weber rationaliteit die zich juist richt op de waarden en de 

doelen van het leven.  
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De termen geven uitdrukking aan de paradox van de moderne wereld: we weten steeds beter 

welke middelen we moeten gebruiken om bepaalde doelen te bereiken maar we weten steeds 

minder welke doelen de moeite waard zijn 
28

.  

 

In andere woorden benoemde hoogleraar cultuur en godsdienstpsychologie Fortmann (1912-1970) 

dezelfde problematiek als hij spreekt over het afstandelijke, objectiverende bewustzijn van de 

westerse mens. Een bewustzijn dat met name gericht is op het in de greep krijgen van de 

buitenwereld en minder op het leren kennen van de eigen menselijke natuur. Aandacht die uitgaat 

naar het weten zonder dat onze diepere kern, ons ‘zijn’ erbij betrokken is.
29

  

 

Een ziekenhuis is een sterk instrumenteel gerationaliseerde omgeving. Bedrijfsmatige, medische 

en economische processen spelen een belangrijke rol. De processen worden middels protocollen, 

richtlijnen, tijd- en geldbudgetten gecontroleerd en beheerst. En de kwaliteit van de processen 

wordt gemeten en beoordeeld in termen van efficiëntie en effectiviteit.  

Aan de ontwikkeling, operationalisering en optimalisering van de bedrijfsmatige, medische en 

economische zorgprocessen wordt veel belang gehecht. En dientengevolge wordt er veel tijd en 

aandacht aan besteed.  

 

Dat de instrumentele rationele benadering van invloed is op de relatie tussen zorgverlener en 

patiënt is evident. De aandacht die moet worden besteed aan rapporteren en registreren kan ten 

koste gaan van de tijd die beschikbaar is voor contact met de individuele patiënt 
30

. Of zoals een 

zorgverlener opmerkte: ’er schiet geen tijd over om aardig te zijn’.  

Het belang dat wordt gehecht aan vaktechnische processen kan met zich meebrengen dat het 

verantwoordelijkheidsgevoel van de zorgverlener enkel de eigen zorgtaak betreft. Terwijl de kern 

van zorg toch is: de verantwoordelijkheid opnemen voor de behoeftige medemens. Of zoals een 

zorgverlener zei: ‘als iedere zorgverlener zich specialiseert in een stukje van de patiënt, wie voelt 

zich dan nog geroepen en verantwoordelijk voor het geheel’ 
31

. 

Een te instrumentele benadering kan betekenen dat het kwaliteitsdenken wordt beperkt tot 

procesaspecten die kunnen worden gemeten. Waarmee niet meetbare relationele kwaliteiten zoals 

invoelingsvermogen, inzicht in het mens-zijn, de beschikbaarheid van juiste taal en het vermogen 

tot zelfreflectie worden gedevalueerd. 

Bovendien kan het met zich meebrengen dat de aandacht van de zorgverlener slechts uitgaat naar 

vragen of problemen van een patiënt, voor zover deze oplosbaar en behandelbaar zijn. Dat er 

geen oor is voor vragen waarop geen pasklaar antwoord te geven is en geen oog voor problemen 

die niet oplosbaar zijn. Hoe wezenlijk deze problemen en vragen ook kunnen zijn. 

2.4.3 Individualisering en differentiëring 

Met het vertrouwen in de ratio en de ontwikkelingen die sinds de verlichting op gang zijn gekomen, 

groeide het vertrouwen van de mens in zichzelf en het vermogen van de mens om meer op 

zichzelf te functioneren
32

. De eerder vanzelfsprekende en ook functionele afhankelijkheid van de 

sociale groep waartoe men behoorde nam af. En minder dan de waarden en gedachten van de 

groep, werden de eigen waarden en gedachten richtinggevend voor het handelen. Sterker nog: de 

mens werd in zekere zin geacht verantwoordelijk te zijn voor de vorm en richting van zijn leven. 
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Dit proces van individualisering ging hand in hand met het proces van differentiëring. De mens is in 

mindere mate deel uit gaan maken van één sociale groep, één wereld of één “levenssfeer”, maar 

maakt tegenwoordig deel uit van meerdere, van elkaar onafhankelijke levenssferen. Levenssferen 

met eigen normen waarden en regels zoals het gezin, de familie, het werk, de sportclub of de 

kerk
33

. 

 

Het proces van individualisering en differentiëring heeft veel voor de mensen betekend. Zo is het 

gevoel van vrijheid toegenomen en zijn er meer mogelijkheden tot zelfontplooiing. Toch laten ook 

de keerzijden van het proces zich voelen. Zowel voor de zorgverlener als de zorgontvanger. 

 
In de zorg komt de belevingswereld van de zorgverlener in contact met de belevingswereld van de 
zorgontvanger. Een toegenomen gerichtheid op het eigen leven gaat gepaard gaat met een 
geringere gerichtheid op het leven van de ander en op het gemeenschappelijke leven. De 
medemens wordt tegemoet getreden als een van zichzelf losstaand wezen waar we geen 
verbondenheid mee voelen

34
. Dit draagt het risico in zich dat de belevingswereld van de 

zorgontvanger niet goed meer wordt verstaan, dat de vaardigheden om te komen tot verstaan 
afnemen, alsmede de intentie daartoe.  
 
Het niet verstaan van de zorgontvanger kan betekenen dat men onvoldoende zicht heeft op wat 
van waarde is voor de ander en wat gemeenschappelijke waarden zijn

35
. Dat het oog gericht is op 

wat de ander mankeert, en niet op wat voor de ander op het spel staat.  
 
Dat de vaardigheden om te komen tot verstaan afnemen, betekent dat men minder in staat is om 
te komen tot afstemming op de zorgontvanger. De receptiviteit en sensibiliteit voor de 
belevingswereld van de ander nemen als het ware af

36
. 

 
Het niet verstaan van elkaar en het niet kunnen omgaan met de situatie waarin de ander verkeert 
maakt dat de afstand tussen zorgvrager en zorgontvanger toeneemt. Zorgverlener en 
zorgontvanger vervreemden van elkaar 

37
. De intentie om tot elkaar te komen neemt af en er 

ontstaat een cultuur van ‘professionele afstand’
38

. Een cultuur waarin artsen en verpleegkundigen 
tegen elkaar en tegen zichzelf zeggen: ‘professioneel blijven’, ‘afstand houden’, ‘de ellende niet 
mee naar huis nemen’

39
. 

 
Met de individualisatie en differentiatie verdwijnt ook het gemeenschappelijke leven als bron van 
kennis. De mens ontwikkelt zich binnen de context van zijn eigen leefwereld. Aan existentiële 
behoeften van eenheid, heelheid en samenhang wordt binnen de eigen mogelijkheden en 
leefwereld vormgegeven

40
. En zolang men daarin slaagt, denkt men zich autonoom en 

onafhankelijk.  
 
De kennis die ligt opgeslagen binnen de context van een historische gegroeide 
gemeenschappelijke leefwereld is minder beschikbaar. De mens is daardoor minder voorbereid en 
toegerust om om te kunnen gaan met minder oplosbare, niet eerder ervaren kanten van het 
bestaan. Met situaties waarin menselijke behoeften aan zin, controle, eenheid en heelheid op het 
spel staan. Situaties die zich vertalen in gevoelens van angst, eenzaamheid, ontoereikendheid en 
beperktheid en die zich geregeld voordoen in een ziekenhuis. 
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2.4.4 Secularisering 

In de laatste decennia vond een proces plaats van ontkerkelijking, beperking van religie tot het 

private terrein en afname van de maatschappelijke invloed van levensbeschouwelijke instituties. 

Dit proces dat niet los gezien kan worden van rationalisering en individualisering, wordt aangeduid 

als ‘secularisering’ (van het Latijn saeculum: het aardse leven, de wereld). 

 

Lange tijd werd gedacht dat het proces van het wegtrekken uit levensbeschouwelijke instituties 

gelijk op ging met een afname in religiositeit en spiritualiteit. Onderzoek toont echter aan dat als 

het godsbegrip ruimer wordt gesteld, er niet zozeer sprake is van een afname maar eerder van een 

transformatie, waarbij er voor velen nog steeds een binding blijkt met een transcendente realiteit
41

.  

Religieuze of existentiële behoeften naar bijvoorbeeld zin en betekenis, eenheid en heelheid 

verdwijnen blijkbaar niet, maar worden individueler ingevuld waarbij mensen zich laten leiden door 

persoonlijke ervaringen en behoeftes
42

. 

 

Vanouds herbergen religies een schat aan verhalen. Verhalen die vertellen over de oorsprong van 

de mens, zijn geschiedenis, zijn verbondenheid met de medemens en met dat wat boven hem 

uitgaat. Verhalen waarin wordt getast naar het mysterie dat het leven is. Verhalen waarin mensen 

antwoorden vinden en waaraan mensen steun, betekenis, bemoediging en inspiratie kunnen 

ontlenen. Verhalen waarin de mens zijn leven ingebed ziet in een groter geheel en waarin tot 

uitdrukking komt, wat gemeenschappelijk van waarde is.  

 

Met de secularisering vormen religies niet langer gemeenschappelijke referentiekaders voor de 

gedeelde leefwereld. Natuurlijk heeft dit de mens de vrijheid gebracht om zijn leven meer naar 

eigen inzichten in te richten. Maar ook hier geldt dat de ontwikkeling keerzijden heeft.  

 

Net als bij het proces van individualisering betekent het verdwijnen van een gemeenschappelijk 

kader, dat het gevoel van verbondenheid niet meer vanzelfsprekend is. Dat het risico bestaat dat 

de belevingswereld van mensen niet goed meer wordt verstaan, dat de vaardigheden om te komen 

tot verstaan afnemen, alsmede de intentie daartoe
43

. 

 
Met het proces van secularisatie neemt ook de bekendheid af met de religieuze verhalen, riten en 
praktijken en de bijdrage die deze kunnen leveren op het moment dat de eenheid en heelheid van 
de mens op het spel staat. Een bijdrage die raakt aan wat religie in wezen is: re-ligare, opnieuw 
verbinden. De verhalen, riten en praktijken bieden een kader om de mens te helpen om in situaties 
van kwetsbaarheid en gebrokenheid de verbinding aan te gaan met zichzelf, de ander, of met dat 
wat boven de mens uitgaat. 
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2.5 Het mensbeeld in de zorg 

2.5.1 Inleiding 

Aan ons handelen en onze omgang met elkaar, wordt richting gegeven door ons mensbeeld. Een 
mensbeeld is een soort innerlijke afbeelding die we ons onbewust vormen in wisselwerking met de 
ons omringende wereld. Gezien de invloed van het mensbeeld op ons handelen is het zinvol om 
het mensbeeld of althans de dominante “eigen”-schappen ervan, meer expliciet te 
benoemen

44
.Welke eigenschappen zijn op de voorgrond komen te staan in onze gerationaliseerde, 

geseculariseerde en geïndividualiseerde wereld? Staan deze eigenschappen een meer relationele 
benadering van zorg wellicht in de weg? Zijn er wellicht mensbeelden die de relationele kant van 
zorg ondersteunen, en welke eigenschappen verschijnen in dat geval in beeld? 
 
In paragraaf 2.5.2 beschrijf ik in eerste instantie en in het algemeen de relatie tussen onze 
zienswijzen en onze handelwijze. Vervolgens ga ik voor wat betreft de zienswijze op de mens 
oftewel voor wat betreft het mensbeeld in op drie mens-eigenschappen die in ons mensbeeld op 
de voorgrond treden in onze gerationaliseerde, geseculariseerde en geïndividualiseerde wereld: de 
ratio van de mens (paragraaf 2.5.3), het lichaam van de mens (paragraaf 2.5.4) en de autonomie 
van de mens (paragraaf 2.5.5). 
Ik licht toe waarom deze eigenschappen –althans wanneer zij te veel op de voorgrond staan–, niet 
bijdragen aan een relationele benadering van zorg en evenmin aan de benodigde balans tussen de 
verschillende zorgperspectieven.  
 
In paragraaf 2.6 laat ik zien dat er met name in de zorgethiek, de filosofie en theologie getracht 
wordt het wezen van de mens te belichten vanuit een breder perspectief. Een perspectief waaruit 
een relationeel mensbeeld naar voren komt met eigenschappen die beter aansluiten bij de 
relationele kant van zorg  
 

2.5.2 Zienswijzen en handelwijze 

Als mens dienen we ons te verhouden tot de wereld om ons heen. Een verhouding die wederkerig 
is. Wij beïnvloeden de wereld en de wereld beïnvloedt ons.  
Een belangrijke schakel in deze wisselwerking vormen onze zienswijzen. Zienswijzen op de 
wereld, de ander en onszelf. Onze zienswijzen geven richting aan ons handelen in de wereld en 
onze omgang met elkaar. En tegelijkertijd is de wereld om ons heen van invloed op onze 
zienswijzen. 
 
Zienswijzen zijn als het ware innerlijke afbeeldingen van de wereld zoals deze tot ons komt. De 
wereld is dynamisch, vol van informatie en complex. En om in deze wereld te kunnen functioneren 
reduceren we onze waarnemingen tot innerlijk hanteerbare vormen.  
Dit afbeelden van de werkelijkheid geschiedt vanuit eerder opgedane kennis en ervaring. Onze 
kennis en ervaring zijn dus het instrumentarium en leveren tegelijkertijd de begrippen om te komen 
tot een interpretatie, duiding of zienswijze 

45
.  

 
Doordat zienswijzen tot stand komen vanuit eerder opgedane kennis en ervaring zijn ze persoonlijk 
en, tijd- en cultuurgebonden. Kennis en ervaring wordt immers opgedaan tegen de achtergrond 
van factoren zoals maatschappelijke en culturele ontwikkelingen, ons persoonlijk verleden en onze 
karaktereigenschappen, psychologische structuren en sociologische conditioneringen

46
. 

Ook zijn onze zienswijzen nooit volledig. Enerzijds doordat in zienswijzen onze waarnemingen tot 
hanteerbare vormen zijn gereduceerd. Anderzijds doordat de werkelijkheid zich nooit volledig laat 
zien en dus deels onzichtbaar blijft. 
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Hoewel het begrip ‘zienswijze doet vermoeden dat we ons van onze zienswijzen actief bewust zijn, 
is dit vaak niet het geval. ‘Ze ontstaan in sterke wisselwerking met de omgeving, worden gedeeld 
door de omgeving, en hebben daardoor een grote vanzelfsprekendheid. Vaak is er geen reden om 
ze expliciet te benoemen. Laat staan om ze uit te dagen en ter discussie te stellen

 47
.  

 
Omdat zienswijzen desalniettemin richting geven aan ons handelen, spelen ze een belangrijke rol 
in de wijze waarop we ons als mensen tot elkaar verhouden en hoe we deze verhouding ervaren

48
. 

Ook hier geldt dat we ons een innerlijk beeld oftewel een mensbeeld vormen van de ander en 
onszelf.  
Een beeld waarin bepaalde aspecten van de mens op de voorgrond treden terwijl andere aspecten 
slechts op de achtergrond aanwezig zijn of in het geheel niet meer in het beeld verschijnen.  
Een visie op de mens die persoonlijk is en tijd- en cultuurgebonden. En waarvan we ons vaak niet 
bewust zijn

49
. 

 
Juist omdat het mensbeeld doorwerkt in het handelen en hoe dit handelen wederzijds wordt 
ervaren, klinkt vanuit zorg-ethische hoek de oproep om de visie op de mens meer expliciet te 
maken

50
. Welke eigenschappen verschijnen in beeld? Wat wordt gezien als ‘eigen’ aan de mens 

en wat niet of in mindere mate? 
 

Tegen de achtergrond van de beschreven maatschappelijke en culturele ontwikkelingen van 

rationalisering, individualisering en secularisering, komen drie ‘eigen’-schappen met name naar 

voren: de ratio van de mens, het lichaam van de mens en de autonomie van de mens. Deze drie 

aspecten worden hierna toegelicht. 

2.5.3 De rationele mens 

De ratio stelde de mens in staat om de werkelijkheid te systematiseren en te reduceren tot kenbare 

en oplosbare delen. De wereld bleek hierdoor voor een groot deel berekenbaar, verklaarbaar, 

maakbaar en controleerbaar. De waardering voor de ratio nam toe en de ratio werd steeds meer 

beschouwd als wezenlijk element van ons mens zijn 
51

. 

 

Met de waardering van de ratio als wezenskenmerk en het centraal komen te staan van de ratio in 

het mensbeeld, bepaalt dit voor een belangrijk deel de verhouding van de mens tot de leefwereld. 

Het mensbeeld wordt namelijk impliciet meegenomen in het denken, voelen en handelen en geeft 

er richting aan.  

Een rationalistisch mensbeeld zal met zich meebrengen dat een rationele verhouding wordt 

aangegaan met de wereld. Een verhouding die in zekere zin afstandelijk, objectiverend en 

reducerend zal zijn. Een verhouding waarin de aandacht uitgaat naar het kenbare en oplosbare in 

de wereld. En een verhouding die gericht is op het in de greep krijgen van de wereld, op de 

maakbaarheid. De ratio als bron van kennis en als bron waarop het vertrouwen wordt gesteld. 

 

Natuurlijk werkt deze rationele verhouding ook door in de relatie tussen zorgverlener en patiënt. De 

kans bestaat dat óók de patiënt afstandelijk, objectiverend en reducerend wordt benaderd. Dat de 

aandacht zich sec richt op de ziekte en het behandelen ervan. Een verhouding die in hoofdzaak 

instrumenteel is en waarbinnen er weinig ruimte is voor emoties. Een verhouding waarin er weinig 

plaats is voor bezinning op de vraag hoe de situatie en het onderling contact door zowel patiënt als 

zorgverlener wordt ervaren. En er minder prioriteit ligt bij zaken als bejegening, communicatie, 

respect en zorgzaamheid.  
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2.5.4 De mens als lichaam 

In de verlichting ontstond een beeld van de mens als zijnde een combinatie van lichaam en geest. 

Daarbij ging men er van uit dat lichaam en geest twee volkomen gescheiden domeinen betroffen. 

Een splitsing die resulteerde in een ‘objectief’ en mechanisch beeld van het menselijk lichaam. De 

mens wordt daarbij vooral gezien als een complex mechanisme, opgebouwd uit onderdelen. Het 

hart als pomp, de nieren als filter, de hersenen als computer. En om het mechanisme goed te 

kunnen onderzoeken richt de medische wetenschap zich op steeds kleinere lichaamsonderdelen 

en – functies. 

 

Deze in hoofdzaak lichamelijke en meer en meer specialistische benadering van de mens wordt 

ook wel een reductionistische, biomedische of objectieve benadering genoemd. 
52

 Vanuit deze 

benadering is de zieke mens met name een mechanisme waarvan een onderdeel defect is 

geraakt. De gezondheidszorg is vervolgens een discipline met gespecialiseerde, vakbekwame 

personen die in toenemende mate in staat is om defecten te herkennen en te herstellen.
53

 

Met deze lichamelijke, specialistische benadering ging de ‘geneeskunde’ met sprongen vooruit. In 

de laatste driehonderd jaar werd meer bekend werd over het menselijk lichaam en zijn ziekten dan 

in de vele eeuwen daarvoor. Wanneer het lichaam echter teveel centraal staat als object van zorg, 

dan komt de mens als persoon in mindere mate aan bod. En uiteraard werkt dat door in de relatie 

tussen zorgverlener en patiënt. De aandacht gaat met name uit naar het zieke lichaam en het 

behandelen ervan. En de kans bestaat dat er minder oog is voor de psychologische, sociale en 

spirituele dimensies van de mens die met ziekte eveneens verstoord kunnen zijn. De patiënt wordt 

dan gezien als object van behandeling in plaats van een subject met unieke eigenschappen
54

. 

2.5.5 De autonome mens 

Met het vertrouwen in de ratio en de ontwikkelingen die sinds de verlichting op gang zijn gekomen, 

groeide het vertrouwen van de mens in zichzelf en het vermogen van de mens om meer op 

zichzelf te functioneren
55

. De eerder vanzelfsprekende en ook functionele afhankelijkheid van de 

sociale groep waartoe men behoorde nam af. En minder dan de waarden en gedachten van de 

groep, werden de eigen waarden en gedachten richtinggevend voor het handelen. Sterker nog: de 

mens werd in zekere zin geacht verantwoordelijk te zijn voor de vorm en richting van zijn leven. 

 

De mens ziet zichzelf meer en meer als autonoom wezen
56

. De mens is vrij om zichzelf tot 

uitgangspunt te nemen. Meer dan de waarden en gedachten van de groep, mag de mens zijn 

eigen waarden en gedachten richtinggevend stellen voor zijn leven. Sterker nog: de mens is 

verantwoordelijk voor zijn eigen ontplooiing en zelf verantwoordelijk voor de vorm en richting van 

zijn leven.  

 

Voor de verhouding tussen zorgverlener en patiënt betekent deze mensvisie dat er in potentie 

meer ruimte is om de zorg af te stemmen op het individuele waardepatroon van de patiënt
57

. Toch 

laten ook de keerzijden zich voelen. 

 

Als centraal staat dat ieder zijn leven vanuit eigen waarden en gedachten mag en in zekere zin 

zelfs moet invullen, dan zal dat gepaard gaan met een afnemend zoeken naar 

gemeenschappelijke waarden en gedachten. En een afname van gemeenschappelijke waarden en 

gedachten zal resulteren in een geringer ervaren gevoel van gemeenschappelijkheid, 

verbondenheid en verantwoordelijkheid. 
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De patiënt is een van onszelf losstaand wezen waar de zorgverlener niet wezenlijk mee verbonden 

is 
58

. De verantwoordelijkheid van de zorgverlener betreft enkel het op rationele wijze bijdragen aan 

het lichamelijk herstel van de patiënt. Een perspectief dat niet uitnodigt, laat staan oproept tot het 

besteden van aandacht aan de belevingswereld van de ander. 

2.6 De mens vanuit relationeel perspectief 

2.6.1 Inleiding 

Natuurlijk zijn de ratio, het lichaam en de autonomie belangrijke dimensies van ons mens-zijn. Bij 

ziekte raakt de werking van ons lichaam en daarmee vaak ook onze autonomie verstoord. En met 

behulp van de ratio proberen we deze verstoring zo effectief en efficiënt mogelijk te herstellen. 

 

Maar ons mens-zijn kent zoals gezegd meer dimensies die bovendien met elkaar verbonden zijn 

en in hun verbondenheid van invloed kunnen zijn op ons “welzijn”.  

Goede zorg is dan ook geen zorg die zich enkel beperkt tot herstel van het lichaam of behoud van 

autonomie, maar zorg die tegelijkertijd oog heeft voor wat er nog meer voor de mens op het spel 

staat. Zorg waaraan vorm en inhoud wordt gegeven vanuit een breder perspectief op de mens. 

 

Onder meer vanuit de hoek van de zorgethiek, de filosofie en de theologie is getracht om het 

wezen van de mens in een breder perspectief te vangen. Over het algemeen resulteert dit in een 

relationeel mensbeeld bestaande uit verschillende onderling met elkaar verbonden dimensies. 

Uitgaande van zo’n mensbeeld is ziekte niet slechts een verstoring van het lichaam, maar een 

verstoring van de relaties die de mens als persoon bepalen. 

 
In het navolgende benoem ik enkele visies op de mens, waarin relaties van mensen centraal 
staan. Ik licht toe welke eigenschappen op de voorgrond treden en waarom het in de zorg van 
belang is om ook aan deze eigenschappen voldoende aandacht te schenken. 
 

2.6.2 Bio-psycho-socio-spiritueel zorgmodel 

Sulmasy beschrijft een zorgmodel dat uitgaat van de mens als een wezen met behoeften en 

vermogens van lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele aard
59

. De opzet van Sulmasy 

was om daarmee te komen tot een model dat kon bijdragen aan met name de zorg voor mensen 

aan het eind van hun leven. Inmiddels worden genoemde behoeften reeds concreet vermeld in de 

WHO-definitie van palliatieve zorg. 

 

Zeker in de eindfase van een leven kan het zijn dat het lichaam niet meer optimaal functioneert, en 

herstel of verbetering buiten het bereik van de medische wetenschap valt. Terwijl juist in deze fase, 

in de aandacht voor de behoeften en vermogens van psychologische, sociale en spirituele aard, 

nog altijd kan worden bijgedragen aan kwaliteit van leven en daarmee aan het welzijn van de 

mens.  

 

Hoewel het model in aanzet gericht was op palliatieve zorg, is het model in zijn fundamentele 

karakter ook relevant voor zorg in het algemeen en voor de zorgrelatie in het bijzonder. In de visie 

van Sulmasy zijn mensen: “beings-in-relationship”. Voor wat betreft de essentiële rol van relaties 

verwijst Sulmasy naar de filosoof Lonergan die zegt: “when one knows (literally) any “thing”, what 

one is really grasping is a complex set of relationships, whether that thing is a quark, a virus, a 

galaxy or a patient ”
60

.  
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Sulmasy onderscheidt zowel intra-persoonlijke als extra-persoonlijke relaties die de mens als 

persoon bepalen. Relaties die te onderscheiden zijn, maar die door hun onderlinge wisselwerking, 

niet te scheiden zijn van elkaar, laat staan van de persoon. 

 
Schema 2) 

Intra-persoonlijke relaties: 

A. Fysieke relaties van lichaamsdelen, organen, fysiologische en biochemische processen 

B. Relaties tussen lichaam en psyche  

 

 

Extra-persoonlijke relaties: 

C. Relaties met de fysieke omgeving 

D. Relaties met de inter-persoonlijke omgeving, familie, vrienden, gemeenschappen e.d. 

E. Relatie met het transcendente  

 

De mens streeft naar welzijn door - binnen zijn mogelijkheden - de verschillende relaties in een 

bevredigend homeostatisch evenwicht te houden. Voor alle relaties geldt dat verstoring ervan ten 

koste kan gaan van het welzijn van de mens. En dat omgekeerd, het herstel of het verbeteren 

ervan kan bijdragen aan het welzijn van de mens. 

 

Vanuit deze bredere relationele visie op de mens ontstaat ook een bredere visie op ziekte en op de 

zorgrelatie. Ziekte is vanuit de optiek van Sulmasy niet slechts een lokaal disfunctionerend 

lichaam, maar een verstoring van de eerder in homeostase verkerende relaties die gezamenlijk de 

mens en zijn welzijn bepalen 
61

. En binnen de zorgrelatie dient niet slechts het lichamelijk 

disfunctioneren te worden verkend en behandeld, maar dient er tegelijkertijd oog te zijn voor de 

genoemde relaties die de mens als persoon bepalen
62

.  

 

Het bio-psycho-sociaal-spirituele mensmodel is daarmee een holistisch model dat ruimte wil geven 

aan de meervoudige dimensies van de mens en het feit dat deze dimensies onderling en met de 

omgeving interacteren. Natuurlijk hoeven zorgverleners niet in staat te zijn te kunnen interveniëren 

op elke dimensie van de mens. Maar het is wel van belang dat men ten minste besef heeft van de 

verschillende relaties en interacties die aan de orde kunnen zijn.  

2.6.3 Het personalisme als relationeel mensbeeld 

Het Leuvense personalisme is een denktraditie waarbinnen eveneens een relationele visie op de 
mens is uitgewerkt. Een visie die volgens Vanlaere en Gastmans aansluit op de doorgaans 
relationele mensopvatting van de zorgethiek. Het is binnen deze denktraditie dat moraaltheoloog 
Janssens (1908-2001) de navolgende fundamentele en onderling verbonden dimensies van de 
menselijke persoon benoemt 

63
. 

 
1) De persoon is een lichaam 
2) De persoon maakt deel uit van de materiële wereld  
3) De persoon is wezenlijk op andere personen betrokken 
4) De persoon maakt deel uit van een groter sociaal geheel 
5) De persoon staat in relatie tot het transcendente 
6) De persoon is een subject 
7) De persoon is een historisch wezen 
8) De persoon is fundamenteel gelijk aan andere personen maar is ook uniek 

 
Natuurlijk is het lichaam een dimensie van de menselijke persoon. En natuurlijk maakt de mens 
deel uit van de materiële wereld. Maar volgens het personalisme wordt de mens pas mens ook in 
contact met andere personen. Mens en medemens die zichzelf en de ander ontdekken in contact 
met elkaar. Het zijn menselijke relaties waaruit de mens ontstaat en waardoor en waarbinnen de 
mens zich ontwikkelt. Hierbij kan het gaan om kleinere sociale structuren zoals gezinnen en 
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families maar ook om grotere structuren en instellingen zoals bijvoorbeeld onderwijs of 
gezondheidszorg.  
 
Doordat de mens aangewezen is op andere personen, betekent mens-zijn ook altijd medemens 
zijn. Mens en medemens kunnen in contact ontdekken dat ze fundamenteel gelijk zijn in hun 
menselijke conditie en tegelijkertijd uniek en onvervangbaar als persoon.  
 
Het subject-karakter van de mens en de daaraan verbonden subjectieve ervaring van het leven, 
brengt met zich mee dat de mens een zelfbewuste ervaring heeft van vrijheid. Als subject maakt de 
mens keuzen en is de mens in staat om bewust en vrij te denken en te handelen. Een vrijheid die 
tegelijk een verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor de relaties waarbinnen zijn leven vorm 
krijgt. Relationaliteit is daarmee voor de mens geen vrije keuze maar gaat er aan vooraf als 
voorwaarde en oriëntatie van die vrije keuze.  
 
Het in relatie staan beperkt zich volgens het personalisme niet tot de materiële wereld en tot 
andere personen en gemeenschappen, maar strekt zich ook uit tot het transcendente. Bovendien 
is de mens als historische wezen gepositioneerd in de tijd. Waarmee de mens niet alleen in relatie 
staat tot wat hem hier en nu omgeeft, maar ook in relatie tot wat voorafging en wat volgt. De mens 
realiseert zijn “persoon zijn” binnen een aaneengesloten reeks levensfasen en generaties van 
mensen. 
 
Dat de onderscheiden dimensies of eigenschappen een bredere visie geven op ons mens-zijn, en 
daarmee op zorg en de zorgrelatie is evident. 
Vanuit personalistisch perspectief is het vanzelfsprekend dat er binnen de zorgrelatie niet alleen 
oog is voor de lichamelijke dimensie van de mens, maar voor de verschillende dimensies die ons 
mens-zijn bepalen. En dat relationele bekwaamheden nodig zijn om aan de verschillende 
dimensies recht te doen. 
 
Bovendien volgt uit de personalistische visie dat zorg geen zakelijke, instrumentele relatie is waarin 
tegen een vergoeding een behandeling wordt verricht, maar dat zorg gegrond is in een 
fundamentele verbondenheid van mensen. Een verbondenheid waarin besloten ligt om de ander 
evenwaardig te benaderen, en de verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. Een 
verantwoordelijkheid die als vanzelfsprekend verder reikt dan de verantwoordelijkheid die is 
verbonden aan de instrumentele vaktechnische zorgtaak. Zorg tot slot, als een grondgegeven in 
het menselijk bestaan. Een menselijke wijze om zich in het bestaan te handhaven, en wel een 
wijze die mensen fundamenteel ‘inweeft’ in een netwerk van relaties

64
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2.6.4 De mens vanuit joods-christelijk perspectief 

Ook uit de joods-christelijke traditie komt een relationeel mensbeeld naar voren. In een veelheid 

aan verhalen wordt vanuit verschillende kanten de relatie belicht van de mens tot de wereld, de 

mens tot zijn medemens en de mens tot God. 

Hoewel de bijbelverhalen geen eenduidig uitgekristalliseerd beeld schetsen van de mens, komt de 

verbondenheid tussen mensen en de spanning die daaraan is gerelateerd, vanuit verschillende 

invalshoeken aan de orde. Het verhaal zoals van de barmhartige Samaritaan en Kains vraag: ”ben 

ik mijn broeders hoeder”, stemt tot nadenken over de verantwoordelijkheid tegenover elkaar. Het 

Bijbels perspectief “dat wat je aan de minste van mij hebt gedaan heb je aan mij gedaan
65

”, belicht 

de relatie tussen ons handelen en God. 

 

Naar blijkt ligt de eigenheid van de mens niet binnen de mens maar in zijn relaties. Zoals de aan 

Ellen van Wolde ontleende tekst aan het begin van deze scriptie illustreert, heeft het klassieke 

Hebreeuws woorden voor de verschillende relaties van de mens, maar geen woord voor de mens 

als individu.
66

 En dat de mens pas mens wordt in relatie staat ook centraal in het werk van 

theologen als Buber (Ik en Gij; 1959), Levinas (Het menselijk gelaat; 1969) en Vroom (Ik en de 

ander; 2014).
67

 

 

Vanuit joods-christelijk perspectief is zorg meer dan instrumenteel handelen. En is onze 

verantwoordelijkheid en onze zorg voor elkaar, gegrond in de verbondenheid van mensen en de 

verbondenheid met God.  

Het zorgproces is zoals gezegd een proces van herkennen, aangesproken worden, de 

verantwoordelijkheid opnemen en handelen 
68

. En waar het bio-psycho-socio-spiritueel model en 

het personalistische model specifieke eigenschappen en relaties van de mens belichten, staan in 

de bijbelverhalen en de daarop gegronde reflecties van theologen als Buber, Levinas en Vroom, de 

menselijke ervaring en het aangesproken worden centraal. De mens die aangesproken wordt door 

de medemens en door God. De spanning die dat teweeg brengt en de keuzes die vervolgens 

worden gemaakt.  

 

Verhalen die uitnodigen tot reflectie op het eigen handelen. Hoe ervaar ik, als zorgverlener, het 

contact met de patiënt en de confrontatie met zijn zorgbehoevendheid? Zet de ervaring mij aan om 

de patiënt nabij te gaan staan of om juist afstand te nemen? Richt de ervaring mijn ogen op de 

patiënt, of wend ik ten dele de ogen af? Ervaringen die een indicatie kunnen zijn van de mate 

waarin de zorg nog wortelt in het besef van een wezenlijke verbondenheid van mensen. De 

verbondenheid die aan de basis ligt voor onze zorg voor elkaar.  
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2.7 Rol van de geestelijk verzorger 

2.7.1 Inleiding 

In de vakliteratuur klinkt van verschillende kanten de oproep aan geestelijk verzorgers om zich 

actief te bewegen op instellingsniveau. Zo schrijft Baart dat de geestelijk verzorger principieel in de 

positie verkeert om te fungeren als bindmiddel en bruggenbouwer in de organisatie 
69

. En wijst 

Vandenhoeck op het belang dat geestelijk verzorgers op alle niveaus de verhalen vertellen van 

mensen in de zorg
70

. 

 

In deze scriptie onderzoek ik of geestelijk verzorgers op instellingsniveau kunnen bijdragen aan de 

kwaliteit van de zorgrelatie door op instellingsniveau en instellingsbreed verhalen te communiceren 

aan zorgcollega’s. Het gebruik van verhalen is aan de orde in het volgend hoofdstuk. In deze 

paragraaf licht ik toe waarom zowel de kennis en ervaring van de geestelijk verzorger, als zijn 

positie binnen de instelling, zich leent om aspecten onder de aandacht te brengen, die van belang 

zijn voor een goede zorgrelatie. 

2.7.2 De juiste kennis en ervaring 

In paragraaf 2.2 beschreef ik de navolgende voor de kwaliteit van de zorgrelatie van belang zijnde 

noties: 

 

1) De mens is meer dan zijn lichaam, en kan daardoor in geval van ziekte tegelijkertijd ook in 

andere dimensies van zijn mens-zijn, zijn geraakt (bijvoorbeeld: biologisch, psychisch, sociaal, 

spiritueel). Binnen de zorgrelatie dient daar aandacht voor te zijn. 

2) Zorg komt voort uit de verbondenheid van mensen. Het komt de zorgrelatie ten goede, als de 

motivatie van waaruit zorg wordt verleend, wortelt in dat besef. 

3) Zorg voor het lichamelijk welzijn vereist vaktechnische bekwaamheden. Maar om bij te dragen 

aan de kwaliteit van de zorgrelatie, zijn óók relationele bekwaamheden nodig. Bekwaamheden 

zoals: invoelingsvermogen, inzicht in het “mens-zijn”, beschikbaarheid van de juiste taal en het 

vermogen tot zelfreflectie.  

 

Met alle drie de noties zijn geestelijk verzorgers vanuit hun kennis en ervaring vertrouwd.  

In het contact met patiënten maken geestelijk verzorgers dagelijks mee wat het betekent om ziek 

te zijn, hoe dit ziek zijn ingrijpt in een leven, en welke existentiële behoeften op het spel kunnen 

staan.  

De geestelijk verzorgers zijn vertrouwd met de gedachte dat zorg voortkomt uit de verbondenheid 

van mensen. Zij zijn immers bekend met levensbeschouwelijke tradities waarin verbondenheid en 

zorg voor elkaar centrale thema’s zijn. 

Tot slot, een relationele benadering van de patiënt is eigen aan het werk van de geestelijk 

verzorger. En de geestelijk verzorger weet uit ervaring, hoe de patiëntbenadering -vaktechnisch en 

daarnaast ook relationeel - van invloed kan zijn op het welzijn van de patiënt. 

 

De kennis en de ervaring en daarmee de vertrouwdheid met de drie noties wordt bovendien 

geborgd door de opleidings- en kwaliteitseisen zoals geformuleerd in de beroepsstandaard voor de 

geestelijk verzorger in zorginstellingen.
 71
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2.7.3 De juiste positie 

Doordat geestelijk verzorgers voldoende insider en outsider zijn, leent hun positie zich goed om op 

instellingsniveau bij te dragen aan de kwaliteit van de zorgrelatie.  

Geestelijk verzorgers zijn voldoende insider door de bekendheid met de instelling. Ze weten wat 

het voor zorgverleners kan betekenen om in het spanningsveld van de verschillende 

zorgperspectieven te moeten functioneren. Ze weten wat ziek zijn en de zorgrelatie kunnen 

betekenen voor de patiënt. Bovendien zijn ze over het algemeen reeds vertrouwd met een rol op 

instellingsniveau vanuit betrokkenheid bij bijvoorbeeld kwaliteitsbeleid, cliëntenraden, onderwijs en 

ethische commissies.  

Voldoende outsider zijn geestelijk verzorgers doordat ze buiten het medisch behandelproces staan 

en geen verantwoording dragen voor de bedrijfskundige en markttechnische kant van zorg. 

2.8 Conclusie 

Mijn onderzoeksvraag is of het verhaal voor de geestelijke verzorging een bruikbaar middel is om 

de relationele kant van zorg onder de aandacht te brengen van zorgverleners. Ik heb in paragraaf 

2.2 beschreven dat ik de aandacht voor de relationele kant van zorg toespits op de aandacht voor 

het verband tussen de zorgrelatie en het welzijn van de patiënt. Vervolgens heb ik ‘aandacht voor 

het verband tussen zorgrelatie en patiënt-welzijn’, nader toegespitst op drie deelgebieden.  

 

Het eerste deelgebied betreft het mens-welzijn in zijn verschillende dimensies. De mens is meer 

dan zijn lichaam en kan daardoor ook in andere dimensies van zijn mens-zijn zijn geraakt. Het is 

van belang dat de zorgverlener daar oog voor heeft. 

 

Het tweede deelgebied gaat over de motivatie van de zorgverlener. Het komt de zorgrelatie ten 

goede als de motivatie om zorg te verlenen wortelt in een besef van de onderlinge verbondenheid 

van mensen. Zorg is daarmee niet slechts een rationeel proces van herkennen van 

zorgbehoevendheid om er vervolgens handelend op te reageren. Maar een proces van herkennen, 

aangesproken worden, de verantwoordelijkheid opnemen en handelen. Een proces waarbinnen de 

verantwoordelijkheid zich richt op het welzijn van de patiënt, meer dan dat de verantwoordelijkheid 

beperkt blijft tot de eigen zorgtaak. 

 

Het derde deelgebied gaat over de relationele vaardigheden van zorgverleners. Voor een goede 

zorgrelatie is het van belang dat zorgverleners naast vaktechnische bekwaamheden, ook over 

relationele bekwaamheden beschikken. Bekwaamheden zoals invoelingsvermogen, inzicht in ons 

mens-zijn, het vermogen op de patiënt afgestemde taal te spreken en het vermogen tot 

zelfreflectie.  

 

Kort samengevat zou kunnen worden gezegd dat aandacht voor de relationele kant van zorg 

neerkomt op aandacht voor: verbreding van het besef van welzijn, verbreding van de motivatie van 

waaruit zorg wordt verleend en verbreding van de zorgbekwaamheden.  

 

Waarom aandacht nodig is voor de relationele kant van zorg heb ik toegelicht in paragraaf 2.3. 

Door de sterke ontwikkeling van medische mogelijkheden, de steeds grotere schaal waarop de 

zorg is georganiseerd en de marktwerking die is geïntroduceerd, gaat als vanzelfsprekend veel 

aandacht uit naar de medische, bedrijfsmatige en markttechnische kant van zorg. Maar hierdoor 

ervaren zowel patiënten als zorgverleners dat de relationele kant van zorg onder druk kan komen 

te staan. Voor goede zorg is een balans wenselijk tussen de verschillende zorgperspectieven.  

 

In paragraaf 2.4 heb ik laten zien dat het tegen de achtergrond van een steeds meer 

gerationaliseerde, geïndividualiseerde en geseculariseerde maatschappij verklaarbaar is dat 

aandacht uitgaat naar de medische, bedrijfsmatige en markttechnische kant van zorg en dat 

daarbij de relationele kant van zorg onder een zekere druk komt staan.  

 



Blz. 25 

 

 

 

 

  

Aan ons handelen en onze omgang met elkaar wordt voor een belangrijk deel richting gegeven 

door ons mensbeeld. Een mensbeeld dat we ons vormen op basis van de wereld zoals deze tot 

ons komt. Vanwege de wisselwerking tussen ons mensbeeld en ons handelen ben ik in paragraaf 

2.5 nagegaan welke mens-eigenschappen in ons mensbeeld op de voorgrond komen te staan in 

een gerationaliseerde, geïndividualiseerde en geseculariseerde wereld. Daarbij heb ik 

onderscheiden: de ratio, de autonomie en het lichaam van de mens. Vervolgens heb ik gekeken 

hoe deze eigenschappen zich verhouden tot de in paragraaf 2.2 onderscheiden 

aandachtsgebieden van de zorgrelatie. De bevindingen worden hierna beschreven en zijn 

vereenvoudigd weergegeven in tabel 1. 

 

Met de ratio op de voorgrond in het mensbeeld zal de patiënt meer met rationele, dan met 

relationele bekwaamheden tegemoet worden getreden. En een rationele benadering, die over het 

algemeen objectiverend en reducerend is, resulteert eerder in een smal dan een breed welzijns-

begrip.  

 

De mate waarin de mens zich ziet als autonoom wezen, zal van invloed zijn op de motivatie van 

waaruit zorg wordt verleend. De mens neemt zichzelf tot uitgangspunt van zijn handelen, meer dan 

dat het handelen wordt gezien als zijnde gegrond in, en bijdragend aan, de verbondenheid van 

mensen. De patiënt is dan een van de zorgverlener los staand wezen waarmee hij niet wezenlijk 

verbonden is. 

 

In de verlichting ontstond een mensbeeld waarin lichaam en geest van elkaar werden gescheiden. 

Hiermee ontstond een ‘objectief’ en mechanisch beeld van het menselijk lichaam. Vanuit dit 

mechanisch lichaamsbeeld zal de zorg zich met name richten op het lichamelijke dimensie van de 

mens en niet zozeer op de psychologische, sociale en spirituele dimensies van de mens die 

daarmee zijn verweven. Een benadering die resulteert in een smal, lichamelijk begrip van welzijn.  
 

Tabel 1) 

Bijdrage eigenschappen mensbeeld aan 

aandachtsgebieden relationele kant van zorg 

Aandachtsgebieden relationele kant van zorg 

Bredere visie  

op welzijn 

Bredere zorg-

motivatie 

Relationele  

bekwaamheden 

(par. 2.2.2) (par. 2.2.3) (par. 2.2.4) 

M
e

n
s
b

e
e
ld

 

M
a
a

ts
c
h

a
p

p
e
lij

k
 

e
n
 c

u
lt
u

re
e
l 
(2

.5
) Rationeel (par. 2.5.3) 

 
*  * 

Autonoom (par. 2.5.4) 

 
 *  

Lichamelijk (par. 2.5.5) 

 
*  * 

Z
o

rg
e
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ie

k
, 
fi
lo

-

s
o
fi
e
, 

th
e
o
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g
ie

 

(2
.6

) 

Relationeel 
+ +  

 Bio-psycho-socio-spiritueel (par. 2.6.2) 

 
+ + + 

 Leuvens personalisme (par. 2.6.3) 

 
+ + + 

 Joods-christelijk perspectief (par. 2.6.4) 

 

+ = Draagt in positieve zin bij aan betreffende aandachtsgebied van de relationele kant van zorg 

* = Draag niet specifiek bij aan betreffende aandachtsgebied van de relationele kant van zorg  
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Vanuit de hoek van de zorgethiek, de filosofie en de theologie is getracht om het wezen van de 

mens in een breder perspectief te vangen. In paragraaf 2.6 heb ik voor drie van deze 

perspectieven gekeken naar welke mens-eigenschappen op de voorgrond treden en aan welke 

aandachtsgebieden van de zorgrelatie deze ten goede komen. 

 

De beschouwde perspectieven zijn het mensbeeld volgens het bio-psycho-socio-spiritueel 

zorgmodel, het mensbeeld in het personalisme en het mensbeeld vanuit joods-christelijk 

perspectief. Perspectieven waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat het relaties zijn waardoor, 

waaruit en waarbinnen de mens bestaat. 

 

Het bio-psycho-socio-spiritueel model richt met name de aandacht op de verschillende dimensies 

die ons welzijn bepalen. Het model draagt daarmee met name bij aan een breder welzijnsbegrip.  

 

Het perspectief van het Leuvens perspectief is dermate omvattend en fundamenteel dat het 

perspectief bijdragend is aan alle geformuleerde aandachtsgebieden. In de aandacht die uitgaat 

naar ‘het betrokken zijn van de mens op anderen, het subject-zijn van mensen en het gelijk maar 

ook uniek zijn van mensen’, legt het perspectief wel iets meer de nadruk op de verbondenheid van 

mensen en de verantwoordelijkheid voor elkaar. De aandacht wordt daardoor vanuit dit 

perspectief, wat meer gericht op de zorgmotivatie. 

 

Ook het joods-christelijk perspectief is bijdragend aan de geformuleerde aandachtsgebieden. 

Mensen zijn verbonden met elkaar en verantwoordelijk voor elkaar. Met echter de kanttekening dat 

in dit geval de verbondenheid en verantwoordelijkheid zijn grond vindt in de relatie van mensen tot 

God.  

 
In paragraaf 2.7 heb ik tot slot toegelicht dat de geestelijk verzorger zowel door zijn kennis en 

ervaring, als door zijn positie binnen de instelling, een goede rol kan vervullen om de relationele 

kant van zorg onder de aandacht te brengen. Door de vertrouwdheid met de drie geformuleerde 

aandachtsgebieden en doordat de geestelijk verzorger voldoende insider en outsider is. Voldoende 

insider door de bekendheid met de instelling. Voldoende outsider doordat hij buiten het medisch 

behandelproces staat en geen verantwoording draagt voor de bedrijfskundige en markttechnische 

kant van zorg. 
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3. HET VERHAAL ALS MIDDEL 

3.1 Inleiding 

Verhalen komen in alle culturen en tijden voor en verhalen worden voor zeer uiteenlopende 

doeleinden gebruikt. Om mensen te vermaken, te inspireren of te bemoedigen. Om informatie over 

te dragen of om mensen aan het denken te zetten. In dit hoofdstuk ga ik vanuit academische 

literatuur en vakliteratuur van de geestelijke verzorging in op het gebruik van verhalen. Doel is om 

na te gaan of het verhaal voor geestelijk verzorgers in potentie een bruikbaar middel is om het 

relationele perspectief van zorg onder de aandacht te brengen van zorgmedewerkers.  

 

Daartoe zal ik allereerst in paragraaf 3.2 de definitie van verhaal presenteren en toelichten, die ik 

binnen het kader van deze scriptie hanteer. 

Vervolgens ga ik in paragraaf 3.3 in op de werking van verhalen. Centraal staat de vraag wat 

verhalen geschikt maakt om de relationele kant van zorg onder de aandacht te brengen? In deze 

paragraaf beschrijf ik een aantal verhaaleigenschappen aan de hand waarvan ik de geschiktheid 

kan beargumenteren.  

Paragraaf 3.4 heeft tot slot betrekking op de sociale organisatie van verhalen. Onder de sociale 

organisatie van verhalen wordt verstaan de organisatie van de verspreiding van verhalen en de 

organisatie van waardering voor verhalen 
72

. Niet alleen de inhoud van verhalen is namelijk van 

belang maar ook de wijze waarop deze inhoud op een effectieve wijze onder de aandacht van 

publiek wordt gebracht. Hoewel niet diep op deze materie wordt ingegaan, mogen deze zaken niet 

onvermeld blijven als het gaat om het gebruik van het verhaal als middel. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies in paragraaf 3.5.  

 

Rest hier te vermelden dat - zoals de titel van dit hoofdstuk aangeeft - het verhaal als middel 

centraal staat. Daarbij wordt open gelaten of gebruik wordt gemaakt van zelf geschreven verhalen 

of dat gebruik wordt gemaakt van verhalen uit andere bronnen. 

 
Schema 3) 
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3.2 Definitie van verhaal 

Binnen het kader van deze scriptie versta ik onder een verhaal:  

 

‘een representatie in een medium van een reeks samenhangende gebeurtenissen waarbij de 

menselijke ervaring centraal staat’
73

. 

 

De reden om deze definitie te gebruiken is tweeërlei. Ten eerste is met het criterium van een 

representatie van een reeks samenhangende gebeurtenissen waarbij bovendien de menselijke 

ervaring centraal staat, de definitie voldoende specifiek om op eenvoudige wijze te kunnen 

beoordelen of sprake is van een verhaal. Ten tweede is met het uitdrukkelijk open laten van het 

medium waarin een verhaal wordt vormgegeven het criterium daarnaast voldoende ruim om niet 

alleen te kijken naar traditionele verhaalvormen maar ook naar andere vormen waarin verhalen 

kunnen worden verteld. Zoals bijvoorbeeld gedichten, muziekteksten, illustraties of beelden. 

 

Het verhaal wordt benoemd als een reeks samenhangende gebeurtenissen waarin de menselijke 

ervaring centraal staat. Verhalen gaan dus over personages, over wat ze meemaken en hoe ze dat 

beleven
74

.  

De gebeurtenissen worden daarbij zoals gezegd: gerepresenteerd. Daarbij is de schrijver degene 

die representeert en de gebeurtenissen, inclusief de personages die daarin acteren, zijn onderwerp 

van zijn representatie. De representatie is daarbij niet zozeer een zo volledig mogelijke en 

waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid maar een re-presentatie vanuit een door de 

schrijver gekozen perspectief. 

Vanuit zijn gekozen perspectief ordent de schrijver de gebeurtenissen, interpreteert hij de context 

waarbinnen deze plaatsvinden en onderzoekt hij de wijze waarop de gebeurtenissen door de 

personages worden ervaren. Hij legt verbanden, brengt prioriteiten aan en maakt uiteindelijk de 

keuze welke gebeurtenissen onderdeel uitmaken van het verhaal, welke personen er in figureren 

en welke ervaringen met de lezer worden gedeeld 
75

. Al doende wordt een verhaalwereld 

gecreëerd waarin de gebeurtenissen een bepaald belang krijgen in relatie tot de personages die ze 

overkomen
76

. Een wereld met een onderliggende betekenis waarmee de schrijver bij de lezer iets 

teweeg wil brengen
77

.  

 

De definitie laat open door middel van welk medium het verhaal wordt verteld. Met medium wordt 

daarbij niet gedoeld op de wijze van verspreiding van het verhaal maar op het expressiemiddel of 

de combinatie van expressiemiddelen waarmee het verhaal wordt overgedragen 
78

. 

Veel verhalen worden natuurlijk uitgedrukt in geschreven taal, maar ook andere media kunnen 

drager zijn van een verhaal. Te denken valt aan muziek, gebaren, beelden, foto’s, film en 

illustraties; al dan niet in combinatie. 

Gezien de verschillende expressiemiddelen waarmee verhalen kunnen worden verteld is de term 

‘schrijver’ mogelijk niet in alle gevallen geheel passend en toereikend. Gemakshalve wordt deze 

term wel in het vervolg van deze scriptie gehanteerd.  
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3.3 Werking van verhalen 

3.3.1 Inleiding 

Willen verhalen zich lenen om de relationele kant van zorg onder de aandacht te brengen van 

zorgverleners, dan is het van belang dat verhalen over eigenschappen beschikken die ze daarvoor 

geschikt maken.  

Vanuit een verkenning van literatuurwetenschappelijke literatuur (met name Brillenburg Wurth en 

Rigney 
79

) aangaande de werking van verhalen en afgestemd op de in voorgaand hoofdstuk 

onderscheiden aandachtsgebieden van de relationele kant van zorg, kom ik tot de volgende 

eigenschappen aan de hand waarvan ik de geschiktheid kan beargumenteren: 

 

- dat van verhalen een aantrekkingskracht kan uitgaan, 

- dat verhalen een experimentele ruimte kunnen bieden waarin de lezer ervaringen en inzichten kan 

opdoen, 

- dat van verhalen een overtuigingskracht kan uitgaan, 

- dat verhalen kunnen bijdragen aan taal en discours binnen een gemeenschap 

- dat verhalen kunnen bijdragen aan verbondenheid tussen mensen
80

. 

 

In de navolgende paragrafen worden de verschillende verhaaleigenschappen beschreven met een 

toelichting waarom juist deze eigenschappen het verhaal tot een bruikbaar middel maken tot 

expressie van relationaliteit. 

3.3.2 Aantrekkingskracht 

De eerste eigenschap die verhalen geschikt maakt om het perspectief van zorg als relatie onder de 

aandacht te brengen is de aantrekkingskracht die van verhalen kan uitgaan. Aantrekkingskracht in 

die zin dat verhalen de aandacht trekken van mensen. Er hoeft maar “er was eens….” te klinken en 

de kans is groot dat mensen de oren spitsen. Natuurlijk is de mate waarin verhalen de aandacht 

trekken en vasthouden afhankelijk van zaken als vormgeving, stijlfiguren en verteltechnieken. Maar 

in potentie zijn verhalen hiertoe in staat. 

 

Zoals de in deze scriptie gehanteerde definitie van een verhaal aangeeft, gaat het in verhalen over 

gebeurtenissen waarin de menselijke ervaring centraal staat. Verhalen vestigen de aandacht op 

personages, op wat ze meemaken, hoe ze zich tot elkaar verhouden en hoe ze dat beleven
81

. En 

de aantrekkingskracht ligt voor een belangrijk deel in onze nieuwsgierigheid daarnaar 
82

.  

 

Een goed verhaal trekt als het ware vanuit zichzelf publiek. En mede daardoor is het verhaal door 

de eeuwen heen een geschikt en aantrekkelijk middel gebleken om bijvoorbeeld een 

onderliggende boodschap of zienswijze onder de aandacht te brengen van mensen. Zelfs, of 

misschien wel juist als het gaat om minder welgevallige boodschappen, niet vertrouwde 

zienswijzen of onderbelichte perspectieven. En de relationele kant van zorg is zo’n onderbelicht en 

minder vertrouwd perspectief. Zeker in vergelijking tot de behandelmatige, productmatige en 

procesmatige kant van zorg, waar in onze gerationaliseerde maatschappij haast als 

vanzelfsprekend de aandacht naar uitgaat. En het verhaal kan door zijn aantrekkingskracht een 

geschikt middel zijn om publiek te creëren voor dit relationele perspectief. 
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3.3.3 Experimentele ruimte  

Verhalen richten de aandacht van de lezer op personages, op wat ze meemaken en hoe ze dat 

beleven. Er wordt als het ware een verhaalwereld gecreëerd waarin de lezer wordt meegenomen 

en die door de lezer ten minste tijdelijk voor waar wordt aangehouden. De lezer blijft daardoor niet 

op afstand maar verplaatst zich in de gebeurtenissen die de personages meemaken, de 

omstandigheden waarin de personages verkeren en hoe ze die ervaren.  

De verhaalwereld is aldus een virtuele wereld waarin kennis kan worden gemaakt met een 

verscheidenheid aan mensen en gebeurtenissen
83

. En waar in het dagelijks leven de 

belevingswereld van anderen vaak ontoegankelijk blijft, staat deze in verhalen juist centraal. Het 

denken en voelen van personages wordt waarneembaar gemaakt. En naar de mate waarin de 

lezer zich in de personages verplaatst, beleeft hij in zekere zin zelf de gebeurtenissen mee 
84

. De 

situatie van de ander wordt invoelbaar gemaakt.  

 

En juist hierin ligt de kracht van verhalen: dat de lezer niet zozeer cognitief wordt aangesproken 

maar veel meer in de ervaring.
 85

 In het waarneembaar en invoelbaar maken van menselijke 

ervaringen. In de verhaalwereld krijgt de lezer daardoor niet alleen inzicht in de ander, maar 

tegelijkertijd ook in zichzelf. Hoe zou ík reageren in die omstandigheden, wat zou ík voelen als ik in 

de schoenen van deze of gene zou staan? Het verhaal is daarmee een middel waarmee de lezer 

niet alleen de ander maar ook zichzelf leest.
 86

 

 

Door de processen zoals hiervoor beschreven kan de werking van een verhaal reiken tot voorbij de 

leeservaring zelf. Zoals gevisualiseerd in het navolgende schema neemt de lezer als het ware de 

beleving van het verhaal mee naar de wereld van alledag. Er kan over worden nagedacht en op 

worden gereflecteerd. De beleving kan met andere mensen worden gedeeld en besproken. Het 

verhaal kan ons inzicht vergroten, onze zienswijze beïnvloeden en daarmee ons gedrag richting 

geven. Immers ons voelen, denken en handelen beïnvloeden elkaar wederzijds. 

 
Schema 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal kan worden gezien als een experimentele ruimte. Experimenteel in die zin dat de lezer 

in confrontatie aan een virtuele verhaalwereld, een verscheidenheid aan ervaringen en inzichten 

kan opdoen, die hij vervolgens kan meenemen in het denken, voelen en handelen in de werkelijke 

wereld. 

 

Adequate zorg is zorg die aansluit op de zijnswijze van de mens. En de zijnswijze van de mens is 

relationeel van aard. Geconfronteerd met ziekte en lijden staat de zijnswijze van de mens onder 

druk. Relationele dimensies staan op het spel en de mens wordt in zijn existentie bedreigd. 

Indringende omstandigheden voor de zieke, maar ook voor de zorgverlener. Verhalen lenen zich 

bij uitstek om waarneembaar en invoelbaar te maken wat ziekte kan betekenen. Welke relationele 
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dimensies in het geding zijn. Met welke emoties dit gepaard gaat en hoe de zieke of de 

zorgverlener dit ervaart. Voor welke situaties men als zorgverlener kan worden gesteld en tegen 

welke vragen men kan oplopen.  

Op een veilige afstand, zonder direct te worden aangesproken of verantwoording te hoeven 

dragen, kan de lezer zich confronteren aan de verhaalwereld, beleven wat de personages 

meemaken, erop reflecteren, en de opgedane ervaringen meenemen in zijn leefwereld. 

 

Van het beleven van wat verhaalpersonages meemaken kan een directe werking uitgaan zoals 

hiervoor beschreven, maar ook een indirecte werking. De indirecte werking bestaat eruit dat met 

het meermaals lezen van verhalen de ruimte van de verbeelding kan worden vergroot 
87

. Hierdoor 

kan onze vaardigheid toenemen om ons ook in confrontatie met de werkelijke wereld een 

voorstelling te kunnen maken van wat een bepaalde gebeurtenis voor iemand betekent. 

3.3.4 Overtuigingskracht 

In voorgaande paragraaf werd de verhaalwereld omschreven als een experimentele ruimte waarin 

de lezer ervaringen en inzichten opdoet die hij vervolgens meeneemt in zijn leefwereld. 

Daarbij werd er impliciet van uitgegaan dat de lezer zowel over voldoende motivatie als over 

voldoende capaciteiten beschikt om het verhaal te kunnen verwerken. Dat de lezer zich als het 

ware zelfstandig redenerend inzichten vormt over hetgeen in het verhaal is geschied. 

 

In lang niet alle gevallen zal de lezer een dergelijke actieve interactie aangaan met het verhaal. 

Vaak worden verhalen meer oppervlakkig gelezen en verwerkt. Terwijl ze toch ook dan van invloed 

kunnen zijn op de inzichten overtuigingen en attitude van de lezer.  

Meer dan bij de lezer ligt in dat geval de invloed bij het verhaal. Blijkbaar kan er van verhalen een 

overtuigingskracht uitgaan, ook zonder noemenswaardige cognitieve inspanning van de lezer. 

 

Voor een belangrijk deel schuilt de overtuigingskracht van verhalen, oftewel de kracht van verhalen 

om bij de lezer een bepaalde overtuiging te bewerkstelligen, in het perspectief van het verhaal. Het 

perspectief is daarbij het subjectieve gezichtspunt van waaruit de gebeurtenissen zijn 

beschreven
88

. Dit is niet noodzakelijkerwijs het gezichtspunt van de verteller maar eerder het 

gezichtspunt van de personages van wie de waarnemingen weergegeven worden. Hoewel beide 

natuurlijk samen kunnen vallen. 

Lezers hebben de neiging meer verbindingen te voelen met personages bij wie het perspectief ligt 

dan met ander personages
89

. Verbindingen die tijdens het lezen van het verhaal worden 

opgebouwd en die worden ervaren als gevoelens van empathie, sympathie en waargenomen 

gelijkenis. Een proces dat ook wel wordt aangeduid als identificatie. 

En hoewel deze gevoelens wellicht niet zozeer cognitief worden verwerkt, geldt ook hier dat ze 

worden meegenomen in het denken voelen en handelen in de werkelijke wereld. En in de keuze 

van het perspectief kan aldus richting worden gegeven aan de overtuiging en attitude van de lezer. 

Een verhaaleigenschap die zich uiteraard ook leent om de relationele kanten van zorg onder de 

aandacht te brengen.  
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3.3.5 Taal en discours 

Verhalen worden verteld door middel van taal. Maar taal is geen eenduidig instrument. De 
betekenis van taal is namelijk afhankelijk van de omstandigheden en de omgeving waarin de taal 
wordt gebruikt. Een op een gebruiksomgeving afgestemd taalgebruik, waarmee tegelijkertijd ook 
betekenis wordt gegeven aan deze omgeving, wordt ook wel aangeduid als ‘discours’. 
 
Discours is door de afhankelijkheid van de omstandigheden nooit neutraal en nooit absoluut. In 
verschillende domeinen van de sociale wereld zullen verschillende discoursen worden herkend en 
deze discoursen zullen in zekere zin altijd aan enige verandering onderhevig zijn door het 
onderlinge contact.  
Door de afhankelijkheid van de omgeving kan in discoursen worden ontdekt wat voor de gebruikers 
van betekenis is. Met andere woorden wat van betekenis is, weerspiegelt zich in het taalgebruik.  
 
Zoals de in deze scriptie gehanteerde definitie van een verhaal aangeeft, staat in verhalen de 
menselijke ervaring centraal. In de ervaring van mensen komt tot uitdrukking wat voor hen van 
betekenis is. En aan deze betekenis zal vorm moeten worden gegeven in taal. In verhalen klinken 
daarmee net als in de werkelijke wereld verschillende discoursen door.  
 
Aandacht voor discours is zeer wezenlijk als het gaat over het relationele perspectief van zorg. Dit 
perspectief krijgt namelijk in belangrijke mate gestalte in de communicatie tussen zorgverlener en 
patiënt, en communicatie geschiedt grotendeels door middel van taal. Een definitie van hoogleraar 
communicatie Gisela Redeker waarin het wezen van communicatie tot uitdrukking komt luidt als 
volgt: 

 

'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis.' 
90

 

 

Het woord “gemeenschappelijk” verwijst terug naar de Latijnse betekenis van het woord communis 
en duidt daarmee op het relationele karakter van communicatie. Het woord “betekenis” laat zien 
dat in communicatie tussen mensen geen objectieve feitelijke informatie wordt overgedragen, maar 
informatie die voor zowel de zender als de ontvanger bepaalde betekenissen en waarderingen in 
zich draagt. Het “scheppen” benadrukt tot slot de actieve rol van mensen in communicatie, willen 
ze elkaar verstaan. 
 
De huidige 
 zorg wordt vanuit verschillende vakdisciplines op een gespecialiseerde en gedifferentieerde 
manier verleend. Elke discipline heeft daarbij deels een eigen discours. Dit discours verwijst zoals 
gezegd naar meer dan het circulerende vakjargon. In het discours komt tot uitdrukking wat van 
gemeenschappelijke betekenis is en wat de discipline bindt. Maar ook hoe bijvoorbeeld tegen een 
patiënt of tegen ziekte wordt aangekeken. Dit taalveld van de zorgdisciplines verschilt uiteraard 
weer van het taalveld dat door patiënten wordt gehanteerd om te communiceren over de situatie 
waarin zij verkeren.  
 
Goede communicatie vereist een gedeeld taalveld. Een taalgebruik waarin zorgverlener en patiënt 
elkaar verstaan en onderliggende betekenissen worden herkend. Een taalveld waaruit de 
zorgverlener kan putten om aan te sluiten op de situatie waarin de patiënt verkeert. In verhalen kan 
deze taal ten gehore worden gebracht. De taal wordt daarmee beschikbaar gemaakt voor de 
zorgverlener en het discours van de zorgverleners wordt al doende uitgebreid.  
 
Dat hier behoefte aan is benoemt van Heijst, Hoogleraar Zorg, Cultuur en Caritas, in enkele van 
haar publicaties waar ze spreekt over het gebrek aan de juiste zorgtaal en over de noodzaak tot 
het ombuigen van zorgtaal. In het boek ‘Zorg om de zorg’, geeft ze bijvoorbeeld aan dat de 
vaktechnische professionele zorgtaal van tegenwoordig geen categorieën meer heeft voor de 
spirituele dimensie van zorgbezieling

91
. In het boek ‘Menslievende zorg’ spreekt ze over het 

ontbreken van zorgtaal waarin de oorspronkelijke ‘menslievende’ beweegredenen doorklinken op 
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basis waarvan ooit werd gekozen voor werk in de zorg 
92

. Verhaeghe merkt op dat ons taalgebruik 
besmet is door dertig jaar neoliberalisme 

93
. Hij geeft aan dat we taalhygiëne aan de dag moeten 

leggen, en woorden moeten bannen die niet in de zorgsector thuishoren, zoals stakeholders, 
producten, profit, core business, menselijk kapitaal, investeren in mensen. Ons taalgebruik bepaalt 
immers ons denken en bijgevolg ons handelen. 

3.3.6 Verbindingskracht 

De mens heeft behoefte aan betekenis. Vanuit deze behoefte aan betekenis creëert de mens met 

zijn verbeeldingskracht verhalen die ons tijdelijk leven in een groter geheel plaatsen. Een groter 

geheel waarbinnen de relatie van de mens tot de wereld, de mens tot zijn medemens en de mens 

tot God aan de orde kan zijn. Verhalen die - voor zover de inzichten met elkaar worden gedeeld -, 

kunnen bijdragen aan de verbondenheid van mensen. 

Daarbij wordt met het lezen van verhalen kennis genomen van de ervaring van anderen. De lezer 

wordt betrokken bij en in de leefwereld van de ander. De lezer stelt zich open voor het leven van 

de ander. En in dit zich open stellen voor en het deelgenoot worden van elkaars ervaringen groeit 

de betrokkenheid van mensen op elkaar.
94

  

Of zoals Bohlmeijer aangeeft: het vertellen van levensverhalen verbindt mensen aan elkaar. Het is 

de smeerolie in de sociale motor. 
95

 Een eigenschap die vanzelfsprekend bijdraagt aan de 

relationele kant van zorg. 

 

3.4 Sociale organisatie van verhalen 

3.4.1 Inleiding 

In voorgaande paragraaf zijn een aantal verhaaleigenschappen beschreven die het verhaal in 

potentie geschikt maken om de relationele kant van zorg onder de aandacht te brengen van 

zorgmedewerkers.  

Om verhalen vervolgens ook praktisch in te zetten voor dit doel, is naast aandacht voor de 

inhoudelijke verhaaleigenschappen, ook aandacht voor de zogenaamde sociale organisatie van 

verhalen van belang. Onder sociale organisatie wordt verstaan zowel de organisatie van de 

verspreiding van de verhalen, als de organisatie van de waardering voor de verhalen 
96

. Oog voor 

beide zaken is nodig om het verhaal bij de mensen te brengen en om aandacht voor het verhaal te 

creëren. En beide zaken worden hierna kort toegelicht.  

3.4.2 Verspreiding van verhalen 

Over het algemeen beschikt een ziekenhuis over een diversiteit aan communicatiekanalen 

waarvan internet, intranet, ‘social media’ en personeelbladen er slechts enkele zijn. Om een 

verhaal bij het publiek te brengen zal moeten worden nagedacht over welke kanalen zich voor het 

desbetreffende verhaal het beste lenen.  

Daarbij is natuurlijk van belang hoeveel mensen via het kanaal worden bereikt maar zeker ook in 

hoeverre er aandacht zal zijn voor het verhaal als het via een bepaald kanaal wordt verspreid. 

Zo kunnen bijvoorbeeld enkele verhalende foto’s of gedichten in een openbare ruimte van een 

ziekenhuis, meer aandacht trekken dan bijvoorbeeld een eenmalig verhaal in een digitaal 

personeelsbericht in een stroom van andere mailberichten. Zeker in de hectiek van een ziekenhuis. 
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3.4.3 Waardering van verhalen 

Om aandacht te krijgen en vast te houden is het van belang dat verhalen worden gewaardeerd. 

Natuurlijk is de waardering afhankelijk van de inhoud van een verhaal en wijze waarop het verhaal 

is geschreven.  

Maar waardering wordt ook door verschillende externe factoren beïnvloed. Zo vormt de lezer zich 

al een mening over het verhaal op basis van gemakkelijk te onderscheiden kenmerken zoals wie 

de schrijver is en wat de waardering is van anderen.  

 

Als de schrijver als betrouwbaar en gezaghebbend wordt beoordeeld, dan zal een verhaal en de 

onderliggende boodschap in de regel makkelijker worden gewaardeerd. En als de verspreiding en 

de boodschap van een verhaal wordt ondersteund door zogenaamde ‘gezaghebbende 

commentatoren’, dan zal de boodschap over het algemeen eerder worden geaccepteerd 
97

. 

 

Ondersteuning door gezaghebbende personen of instanties kan met name relevant zijn als het 

verhaal en de boodschap moet concurreren met andere verhalen en boodschappen binnen de 

organisatie. Voor wat betreft het perspectief van zorg als relatie lijkt dit zeker het geval. De 

aandacht gaat haast als van nature uit naar de procesmatige, productmatige en behandelmatige 

kant van zorg, ten koste van het relationele perspectief. Draagvlak vanuit bijvoorbeeld het 

management als ‘gezaghebbende commentator’, kan bijdragen aan waardering en openheid voor 

de verhalen die aandacht vragen voor het perspectief van zorg als relatie.  
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3.5 Verhalen in de geestelijke verzorging 

De geestelijke verzorging is vanouds een discipline die bekend is met het gebruik van verhalen. 
Levensbeschouwelijke verhalen waaraan kracht, hoop en inspiratie kan worden ontleend en die 
kunnen fungeren als bron van kennis en inzicht. Maar ook levensverhalen van mensen. Verhalen 
waarin mensen vertellen van wat ze meemaken en hoe ze dat ervaren. Verhalen die kunnen 
helpen zin en betekenis te geven aan dat wat hen overkomt

98
.  

 
Deze narratieve benadering waarin het levensverhaal van mensen centraal staat is onder meer 

aan de orde in het werk van Ganzevoort en Visser (Zorg voor het verhaal; 2009) en Van 

Schrojenstein Lantman (Levensverhalen in het ziekteproces (2007).
99

 De narratieve benadering 

sluit aan bij het gegeven dat mensen zowel particulier als in gemeenschap, eenheid brengen in 

hun leven door middel van verhalen – zeker ook verhalen over hun eigen leven. Door verhalen te 

vertellen en door naar verhalen te luisteren.  

Verhalen geven een plek aan ervaringen en emoties en voorzien in de behoefte om het leven met 

zijn soms onverwachte wendingen te duiden, er grip op te krijgen en er richting aan te geven. 

Zeker voor levensverhalen geldt dat in de verhalen het eigen leven vorm krijgt in relatie tot anderen 

en in relatie tot dat wat boven de mens uitgaat. Verleden, heden en toekomst zijn in het verhaal op 

elkaar betrokken. In verschillende fasen van ziekte kunnen verhalen een ander karakter hebben, 

zoals Van Schrojenstein Lantman aangeeft: het karakter van herstel, chaos of speurtocht
100

. 

 De narratieve visie op de mens is dat elk leven in zijn veelzijdigheid uniek is, en 
tegelijkertijd in relatie staat tot anderen 

101
. Men maakt immers ook deel uit van elkaars verhaal. De 

mens is bovendien autonoom in positieve zin. Het eigen leven hoeft niet afgeschermd te worden 
tegen interventies van anderen, maar de mens is in staat zelf vorm te geven aan het leven in 
relatie tot anderen

102
. Daarbij heeft de narratieve benadering oog voor de gebrokenheid van het 

leven en wat dit voor de mens betekent. 
 
Voor de periode van 2007 tot en met 2013 ben ik in de navolgende vakliteratuur van de geestelijke 

verzorging nagegaan of er is geschreven over het gebruik van verhalen op instellingsniveau om 

een boodschap onder de aandacht te brengen van zorgcollega’s.  
 

- Tijdschrift Geestelijke verzorging 

- Zin in zorg 

- Psyche & geloof 

- Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 

- Humanistiek 

  

Naar blijkt wordt er met enige regelmaat geschreven over het gebruik van levensverhalen in de 

geestelijke begeleiding van mensen. Over het gebruik van verhalen op instellingsniveau om een 

boodschap onder de aandacht te brengen van zorgcollega’s is niets concreets gepubliceerd. 

 

Slechts in een enkel artikel en dan zijdelings, wordt het gebruik van verhalen aangeroerd.  

Zo beschrijft Glas dat de gezondheidszorg, die steeds meer gedomineerd wordt door marktdenken, 

behoefte heeft aan professionals die aandacht vragen voor de binnenkant van het bestaan.
103

  

Daarbij geeft hij aan dat de geestelijk verzorger met zijn vocabulaire om existentiële en 

levensbeschouwelijke aspecten te bespreken, een intrinsieke verwoording kan geven van wat 

extrinsiek gewenst is. Glas spoort geestelijk verzorgers daarom aan om hun aandachtsveld te 

verbreden en naast hun zorg voor patiënten ook betrokken te raken bij het meso- en macroniveau 

van de organisatie. Daarbij roept hij op tot “zichtbaar zijn”. Loop op de afdeling rond, maak je 

                                                      
98

 Schilt A. (2009) p. 35. 
99

 Ganzevoort en Visser (2007) en Van Schrojenstein Lantman (2007) 
100

 Van Schrojenstein Lantman (2007), 51-65. 
101

 Widdershoven (2007), 73. 
102

 Widdershoven (2007), 52. 
103

 Glas G. (2007), p. 38 en 43. 



Blz. 36 

 

 

 

 

  

bekend, bezoek stafbijeenkomsten waarin ook tijd is voor bejegeningsaspecten, schrijf iets in een 

nieuwsbrief of een personeelsblad…. Deze stellingname is een ondersteuning van de weg die wij 

in ons onderzoek hebben bewandeld. 
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3.6 Conclusie 

Het verhaal is in paragraaf 3.2 beschreven als ‘een representatie in een medium van een reeks 

samenhangende gebeurtenissen waarbij de menselijke ervaring centraal staat’
104

. 

Een definitie die voldoende specifiek is om op eenvoudige wijze te kunnen beoordelen of sprake is 

van een verhaal. Maar ook een definitie die voldoende ruimte laat om niet alleen te kijken naar 

traditionele verhaalvormen maar ook naar andere vormen waarin verhalen kunnen worden verteld. 

 

De geschiktheid van verhalen om het relationele perspectief van zorg onder de aandacht te 

brengen van zorgmedewerkers, is in paragraaf 3.3 beargumenteerd aan de hand van de volgende 

eigenschappen: 
  
- dat van verhalen een aantrekkingskracht kan uitgaan, 

- dat verhalen een experimentele ruimte kunnen bieden waarin de lezer ervaringen en inzichten kan 

opdoen, 

- dat van verhalen een overtuigingskracht kan uitgaan, 

- dat verhalen kunnen bijdragen aan taal en discours binnen een gemeenschap, 

- dat verhalen mensen kunnen verbinden. 

 

Door de aantrekkingskracht die van verhalen kan uitgaan is het verhaal een geschikt middel om 

een onderliggende boodschap of zienswijze onder de aandacht te brengen. Zelfs, of misschien wel 

juist als het gaat om minder welgevallige boodschappen, niet vertrouwde zienswijzen of 

onderbelichte perspectieven. En de relationele kant van zorg is zo’n onderbelicht en minder 

vertrouwd perspectief. 

 

Is de lezer eenmaal aangetrokken, dan kan het verhaal dienen als een virtuele, experimentele 

ruimte waarin de lezer een verscheidenheid aan ervaringen en inzichten kan opdoen. Door de 

veilige afstand en doordat de lezer niet direct wordt aangesproken of verantwoording hoeft te 

dragen, leent een verhaal zich voor confrontatie met indringende situaties zoals die zich kunnen 

voordoen in de zorg. 

 

Het verhaal als experimentele ruimte veronderstelt een lezer die zich als het ware zelfstandig 

redenerend inzichten vormt over hetgeen in het verhaal is geschied. Het blijkt echter dat van een 

verhaal een overtuigingskracht kan uitgaan, ook als het verhaal niet zozeer cognitief wordt 

verwerkt. Zo hebben lezers meer de neiging om verbindingen te voelen met personages bij wie het 

perspectief ligt dan met ander personages. Een neiging waarvan gebruik kan worden gemaakt om 

de relationele kanten van zorg onder de aandacht te brengen en daarmee tegelijkertijd richting te 

geven aan de overtuiging en attitude van de lezer.  

 

Tot slot kan in verhalen taal worden geïntroduceerd die door patiënten wordt gehanteerd om te 
communiceren over de situatie waarin zij verkeren. De taal wordt daarmee beschikbaar gemaakt 
voor de zorgverlener en het discours van de zorgverleners wordt al doende uitgebreid. Aandacht 
voor discours is juist van belang als het gaat over het relationele perspectief van zorg. Dit 
perspectief krijgt namelijk in belangrijke mate gestalte in de communicatie tussen zorgverlener en 
patiënt, en communicatie geschiedt grotendeels door middel van taal. Goede communicatie vereist 
dat zorgverlener en patiënt kunnen putten uit een gedeeld taalveld, zodat ze elkaar verstaan en 
onderliggende betekenissen worden herkend. 
 

In paragraaf 3.4 is ingegaan op de sociale organisatie van verhalen. Het gebruik van verhalen 

vereist namelijk niet alleen aandacht voor de inhoud van een verhaal, maar zeker ook voor de 

wijze waarop deze inhoud op een effectieve wijze onder de aandacht van publiek wordt gebracht.  
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Gewezen is op het belang van aandacht voor de kanalen via welke de verhalen worden verspreid 

en op het belang van aandacht voor externe, niet verhaalinhoudelijke factoren die bij kunnen 

dragen aan de waardering voor verhalen.  

Zo zal een verhaal en de onderliggende boodschap in de regel makkelijker worden gewaardeerd 

wanneer de schrijver als betrouwbaar en gezaghebbend wordt beoordeeld. En wordt de 

boodschap over het algemeen eerder geaccepteerd, als deze wordt ondersteund door 

‘gezaghebbende commentatoren’ zoals bijvoorbeeld het management. Een ondersteuning die met 

name gewenst kan zijn als een verhaal of de boodschap ervan, moet concurreren of in disbalans is 

met andere verhalen of boodschappen binnen de organisatie. Zoals het geval is met de relationele 

kant van zorg, tegenover de procesmatige, productmatige en behandelmatige kant van zorg. 

 

Paragraaf 3.5 bevat de resultaten van onderzoek naar wat er de afgelopen vijf jaar is geschreven 

in de vakliteratuur van geestelijke verzorging over het gebruik van verhalen op instellingsniveau om 

de aandacht te richten op een bepaald zorgperspectief. Naar blijkt komt het onderwerp als zodanig 

niet concreet aan bod. 
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4. HET MIDDEL IN DE PRAKTIJK 

4.1 Inleiding  

Naar het gebruik van verhalen in de praktijk heb ik onderzoek verricht door middel van een 

vragenlijst. Een vragenlijst bestaande uit vier delen.  

 

De eerste drie delen bevatten inhoudelijke vragen met betrekking tot de centrale onderzoeksvraag. 

De opbouw van de drie inhoudelijke delen is overeenkomstig de opbouw van deze scriptie. Met de 

vragen van het eerste deel “De zorgrelatie” ga ik na of geestelijk verzorgers het van belang vinden 

dat op instellingsniveau de relationele kant van zorg onder de aandacht wordt gebracht en of hier 

een taak voor hen is weggelegd. In het tweede deel “Visie op het gebruik van verhalen”, 

inventariseer ik hoe geestelijk verzorgers aankijken tegen het gebruik van verhalen om de 

relationele kant van zorg onder de aandacht te brengen. Het daadwerkelijke gebruik van verhalen 

onderzoek in het derde deel “Het gebruik van verhalen in de praktijk”.  

 

In het vierde en laatste deel stel ik enkele vragen aangaande de achtergrond van de respondent. 

 

Doel van het onderzoek was ten eerste om (zoals hierna schematisch weergegeven) de inzichten 

uit de vorige hoofdstukken te toetsen aan de visie van geestelijk verzorgers. Dit vanuit de gedachte 

dat bij een redelijk overeenstemmende visie, het verhaal ook daadwerkelijk kan worden gezien als 

een praktisch middel om de relationele kant van zorg onder de aandacht te brengen. 

Ten tweede wilde ik een indruk te krijgen van de initiatieven die in het werkveld op dit vlak worden 

ondernomen. 

  
Schema 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderzoek is verricht middels een vragenlijst om een eerste indruk te krijgen van de visie van 

meerdere geestelijk verzorgers. Met name vanuit mijn gedachte dat wellicht persoonlijke motieven 

en persoonlijke visies op de bruikbaarheid van verhalen een rol spelen bij de keuze om al dan niet 

op instellingsniveau met verhalen aan de slag te gaan. 

 

In de definitieve versie van de vragenlijst is de feedback verwerkt die de scriptiebegeleider gaf op 

de conceptversie. De belangrijkste wijziging naar aanleiding van de feedback was, dat in de 

inleidende tekst bij elk vragendeel, mijn visie ten aanzien van de aan de orde zijnde thematiek niet 

langer doorschemerde. Dit om te voorkomen dat de respondent bij de beantwoording door deze 

visie zou kunnen worden beïnvloed. Daarnaast is de formulering van enkele vragen vereenvoudigd 

Geestelijk verzorger als gebruiker van het verhaal 

Visie GV-er ten aanzien van relationele kant van zorg: 

Visie GV-er ten aanzien van verhalen: 

Verhaal voor Geestelijk 

verzorger een bruikbaar 

middel om aandacht te richten 

op de relationele kant van zorg 
+ 

- Ligt er een probleem? 

- Ligt er een taak volgens de GV-er? 

- Ligt er een taak volgens het management? 

- Is de GV-er gemotiveerd ten aanzien van de problematiek? 

 

- Vertrouwen dat de werking van verhalen aansluit op beoogde doel? 

- Geschikte bronnen waaruit voor verhalen kan worden geput? 

- Geschikte expressiemiddelen? 

- Geschikte verspreidingsmiddelen? 
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en is de vraag toegevoegd wat volgens de geestelijk verzorgers de kenmerken zijn van een goede 

zorgrelatie. 

 

De opbouw van dit hoofdstuk is verder als volgt. In paragraaf 4.2 beschrijf ik op welke wijze de lijst 

is verzonden, aan wie en met welke respons. In de paragrafen 4.3 t/m 4.6 licht ik de vragen toe 

voor elk van de drie inhoudelijke delen. In de paragrafen 4.7 t/m 4.9 presenteer ik de bevindingen 

voor elk van de drie inhoudelijke delen. 
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4.2 Opzet en verspreiding vragenlijst, respons en achtergrondgegevens 

4.2.1 Verspreiding vragenlijst 

De vragenlijst is verspreid onder de zevenentwintig geestelijk verzorgers die werkzaam zijn binnen 

de ziekenhuizen die behoren tot de Santeongroep. De Santeongroep, opgericht in 2010, is een 

open samenwerkingsverband van de navolgende zes, verspreid over Nederland gelegen opleiding-

ziekenhuizen
105

. 

 

1) Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen 

2) Martini Ziekenhuis in Groningen 

3) Medisch Spectrum Twente met locaties in Enschede en Oldenzaal 

4) Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam 

5) Sint Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein, Houten, Vleuten en de Meern 

6) Catharina Ziekenhuis in Eindhoven 

 

De ziekenhuizen zijn in principe zelfstandig. Met de samenwerking streeft de Santeongroep naar 

een continue verbetering van de medische zorg. 

 

Op het vlak van de geestelijke verzorging is er op dit moment geen sprake van een specifieke 

samenwerking. Wel is er eens per jaar een collegiale bijeenkomst met een vertegenwoordiger van 

elk ziekenhuis.  

De ziekenhuizen zijn allen, algemene ziekenhuizen zonder uitgesproken levensbeschouwelijke 

signatuur. De web-sites van de verschillende afdelingen geestelijke verzorging laten zien dat 

geestelijk verzorgers uitdrukkelijk open staan voor alle mensen, ongeacht hun 

levensbeschouwelijke achtergrond. Over het geheel genomen komt dit ook tot uitdrukking in de 

gevarieerde levensbeschouwelijke achtergrond van de verschillende geestelijk verzorgers per 

ziekenhuis. 

 

De vragenlijst is opgesteld met Google Drive en per e-mail verzonden aan de geestelijk verzorgers 

met het verzoek binnen twee weken te reageren. 

4.2.2 Respons 

Na de eerste toezending van de vragenlijst gaf één geestelijk verzorger aan wegens 

omstandigheden niet aan het onderzoek te kunnen deelnemen.  

Na twee weken had ik een respons van 9 reacties. In vervolg hierop heb ik aan ieder geestelijk 

verzorger persoonlijk, een herinneringsmail gestuurd. Dit resulteerde na drie weken in een respons 

van 12 reacties. 

Omdat ik van elke ziekenhuis inmiddels een mailreactie had ontvangen van een geestelijk 

verzorger (omdat ze verhalen toezonden, of omdat ze in vervolg op mij herinneringsmail wilden 

aangeven dat ze de vragenlijst al hadden ingevuld), heb ik na drie weken telefonisch contact 

gezocht met één geestelijk verzorger van ieder ziekenhuis met het verzoek of ze de vragenlijst nog 

een keer onder de aandacht wilden brengen van hun collega’s. Allen gaven aan dit te zullen doen. 

Tot een substantiële toename van het aantal reacties heeft dit echter niet geleid. Met een totaal 

van 14 reacties heeft uiteindelijk iets meer dan de helft van de benaderde geestelijk verzorgers op 

de vragenlijst gereageerd.  

4.2.3 Achtergrond respondenten 

Uit de antwoorden die betrekking hadden op de achtergrond van de respondenten blijkt dat deze 

een redelijk spreiding heeft qua aantal jaren werkervaring. Met uitzondering van één ongebonden 

geestelijk verzorger, hebben alle geestelijk verzorgers een christelijke achtergrond. 

                                                      
105

 http://www.santeon.nl/nl/wat-is-santeon/missie-en-visie 

http://www.santeon.nl/nl/wat-is-santeon/missie-en-visie


Blz. 42 

 

 

 

 

  

 

 

4.3 Toelichting op vragen deel 1: de zorgrelatie 

4.3.1 Inleiding 

Zoals in paragraaf 4.1 beschreven bestaat de vragenlijst uit vier delen. De vragen zijn doorlopend 

genummerd van 1 t/m 35. Hierna volgt een toelichting op de vragen 1 t/m 7 van deel 1. Voor de 

exacte formulering van de verschillende vragen wordt verwezen naar bijlage A pagina 2 en 3. 

4.3.2 Vragen 1 t/m 3 

Of geestelijk verzorgers geneigd zullen zijn om op instellingsniveau een bijdrage te leveren aan 

een goede zorgrelatie, zal sterk afhangen van de visie op de taak van de geestelijk verzorger.  

Met vraag 1 ga ik na of de geestelijk verzorgers het zien als een taak van de geestelijke 

verzorging, om het belang van een goede zorgrelatie op instellingsniveau onder de aandacht te 

brengen. Met vraag 2 toets ik of de geestelijk verzorgers van mening zijn dat ook het management 

het als hun taak ziet.  

Naast de visie op de taak, speelt ook motivatie van geestelijk verzorgers een belangrijke rol. Met 

vraag 3 wilde ik deze intrinsieke motivatie peilen. 

4.3.3 Vragen 4 t/m 7 

Met de vragen vier tot en met zes beoog ik een indruk te krijgen of er naar het oordeel van de 

geestelijk verzorgers, inderdaad meer aandacht uit zou mogen gaan naar de relationele kant van 

zorg binnen de instelling waar ze werkzaam zijn. 

Aandacht voor de relationele kant van zorg betekent aandacht van de zorgverlener voor hoe de 

patiënt zijn zorgbehoevendheid en de verleende zorg ervaart. Maar andersom ook aandacht voor 

hoe de zorgverlener de patiënt en het verlenen van zorg zelf ervaart. 

 

Aandacht voor de ervaring van de patiënt is nodig omdat in de ervaring de zorgbehoevendheid kan 

worden ‘herkend’. Naar het herkennen van zorgbehoevendheid op lichamelijk vlak, gaat over het 

algemeen wel voldoende aandacht uit. Maar dit is niet vanzelfsprekend ook het geval voor de 

zorgbehoevendheid op bijvoorbeeld psychisch, sociaal of spiritueel vlak. 

 
Aandacht voor de ervaring van de zorgverlener is van belang omdat (zoals beschreven in 2.2.3) 

het ‘aangesproken worden door de zorgbehoevendheid van de ander’ een wezenlijk onderdeel is 

van het verlenen van zorg. Als dit ‘aangesproken worden’ geen onderdeel meer uitmaakt van de 

zorg, verwordt zorg tot instrumenteel handelen. 

Tegen de achtergrond van het voorgaande heb ik de volgende vragen geformuleerd:  

  

4) Hoe beoordeelt u de aandacht van de zorgverleners voor hoe de door hen verleende zorg door 

de patiënt wordt ervaren? 

5) Hoe beoordeelt u de aandacht van de zorgverleners voor hoe de patiënt zijn lichamelijke 

zorgbehoevendheid ervaart 

6) Hoe beoordeelt u de aandacht van de zorgverleners voor hoe zij zelf de zorgverlening ervaren. 

 

Met de antwoorden op deze vragen wilde ik de bevestiging krijgen dat er reden is om (op welke 

manier dan ook) op instellingsniveau aandacht te besteden aan de relatie tussen zorgverlener en 

patiënt. 

 

Zoals de vragen laten zien heb ik aandacht voor de zorgrelatie onderverdeeld in aandacht voor de 

ervaring patiënt en aandacht voor de ervaring van de zorgverlener. Bovendien heb ik de ervaring 

van de patiënt verder onderverdeeld in enerzijds de ervaring van zijn lichamelijke 

zorgbehoevendheid en anderzijds de ervaring van de verleende zorg. De onderverdeling heb ik 

aangebracht omdat het bewerkstelligen van aandacht voor deze deelgebieden een beroep doet op 
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verschillende bekwaamheden van de zorgverlener. Bekwaamheden die ik beschrijf in paragraaf 

2.2.4 en die aan de orde zijn in de vragen 8 t/m 11. De relatie tussen de onderscheiden 

aandachtsgebieden en bekwaamheden is weergegeven in schema 6. 

 
Schema 6) Relatie tussen aandachtsgebieden zorg als relatie en bekwaamheden zorgverlener 

Aandachtsgebieden zorg als relatie  Bekwaamheden zorgverlener 

 (→ = “doet een beroep op”)  

Hoe patiënt verleende zorg ervaart 

 

 Invoelingsvermogen 

Hoe patiënt zijn zorgbehoevendheid ervaart 

 

 Inzicht in mens-zijn 

Hoe zorgverlener zichzelf ervaart 

 

 Beschikbaarheid van juiste taal 

  Zelfreflectie 

 
In vraag 7 vraag ik de geestelijk verzorgers wat volgens hen de kenmerken zijn van een goede 

zorgrelatie. Dit om een indruk te krijgen of de kenmerken passen binnen de aandachtsgebieden 

van de relationele kant van zorg, die ik heb onderscheiden in paragraaf 2.2  
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4.4 Toelichting op vragen deel 2: visie op het gebruik van verhalen 

4.4.1 Inleiding 

Deel 2 van de vragenlijst gaat over de visie van de geestelijk verzorgers op het gebruik van 

verhalen. Hierna volgt een toelichting op de inleiding en de vragen 8 t/m 18 van dit deel. Voor de 

exacte formulering van de inleiding en de verschillende vragen wordt verwezen naar bijlage A 

pagina 3 t/m 5. 

4.4.2 Inleiding van de vragenlijst 

In de inleiding op dit deel van de vragenlijst geef ik aan dat ik met de vragen een indruk wil krijgen 

hoe de geestelijk verzorgers aankijken tegen het gebruik van verhalen. Dus nog even los van of ze 

in de praktijk gebruik maken van verhalen. 

Omdat het voor de lezers wellicht niet op voorhand duidelijk is wat ik versta onder verhalen en het 

gebruik ervan, licht ik dat kort toe. Ik geef aan dat ik als verhaal beschouw: ‘een representatie in 

een medium van samenhangende gebeurtenissen waarin de menselijke ervaring centraal staat’. 

En dat verhalen dus gaan over personages, over wat ze meemaken en hoe ze dat beleven. 

Ik maak duidelijk dat ik open laat welk medium het verhaal draagt. Met verwijzing naar gedichten, 

muziekteksten, illustraties of beelden licht ik toe dat naast geschreven taal, ook andere 

expressiemiddelen of combinaties ervan, drager kunnen zijn van een verhaal. Tot slot merk ik op 

dat ik ook in het midden laat wie de schrijver is van het verhaal. Dat kan de geestelijk verzorger zijn 

maar dat hoeft niet. De geestelijk verzorger kan ook degene zijn die op zoek gaat naar bruikbare 

verhalen. 

4.4.3 Vragen 8 t/m 13 

In hoofdstuk twee van deze scriptie heb ik de relationele kant van zorg verkend. Daarbij heb ik een 

aantal bekwaamheden onderscheiden die van belang zijn om op een goede wijze invulling te 

kunnen geven aan de zorgrelatie. Het betreft de navolgende bekwaamheden: 
 

1) het invoelingsvermogen van de zorgverleners, 

2) het inzicht van zorgverleners in ons mens-zijn (daarmee bedoel ik met name dat ons mens-zijn naast een 

lichamelijk dimensie ook andere onderling verweven dimensies kent, zoals de psychische, sociale en 

spirituele dimensie), 

3) de beschikbaarheid van de juiste taal om bij patiënten de zorgbehoevendheid te kunnen verkennen, 

4) het vermogen van zorgverleners om te reflecteren op hoe zij zelf de zorgrelatie ervaren. 

 

In hoofdstuk drie van deze scriptie onderzocht ik de werking van verhalen. Ik concludeerde dat 

verhalen over een aantal eigenschappen beschikken waarmee bovengenoemde bekwaamheden 

kunnen worden bevorderd. Het betreft de navolgende eigenschappen: 

 

1) verhalen kunnen ervaringen van personages invoelbaar maken, 

2) verhalen kunnen inzicht geven, 

3) verhalen kunnen richting geven aan overtuigingen, 

4) verhalen kunnen bijdragen aan taal en discours binnen een gemeenschap, 

5) van verhalen gaat een aantrekkingskracht uit. 

 

De relatie tussen de werking van verhalen en de bekwaamheden van de zorgverlener is 

gevisualiseerd in schema 7. 
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Schema 7) Relatie tussen werking van verhalen en bekwaamheden zorgverlener 

Werking van verhalen Bekwaamheden zorgverlener 

 (→ = “draagt bij aan”)  

Ervaringen van personages invoelbaar maken 

 

Invoelingsvermogen 

Inzicht geven 

 

Inzicht in mens-zijn 

Richting geven aan overtuigingen 

 

Beschikbaarheid van taal 

Bijdragen aan taal en discours Zelfreflectie 

 

Voor de vragenlijst heb ik bovengenoemde bekwaamheden en verhaaleigenschappen 

gecombineerd tot de navolgende zes stellingen. 

  
8) Verhalen kunnen bijdragen aan het invoelingsvermogen van zorgverleners. 

9) Verhalen kunnen er aan bijdragen dat de zorgverlener meer inzicht krijgt in ons mens-zijn. 

10) Verhalen kunnen bijdragen aan het vermogen van de zorgverlener om te communiceren over hoe de 

ziekte en zorg door de patiënt wordt ervaren. 

11) Verhalen kunnen bijdragen aan het vermogen van de zorgverlener tot reflectie op eigen denken, voelen 

en handelen. 

12) Met verhalen kan richting worden gegeven aan de zienswijzen van zorgverleners. 

13) Verhalen hebben aantrekkingskracht op zorgverleners doordat menselijke ervaringen centraal staan. 

 

Mijn verzoek aan de geestelijk verzorgers is om op de stellingen te reageren op een schaal van 

‘zeer oneens’ tot ‘zeer mee eens’. 

Doel daarvan is om na te gaan of geestelijk verzorgers er vertrouwen in hebben dat verhalen 

bruikbaar zijn. Bovendien wil ik nagaan of de in de literatuur beschreven werking van verhalen, 

door geestelijk verzorgers wordt onderkend. 

4.4.4 Vraag 14 en 15 

In vervolg op de stellingen waarin de verhaaleigenschappen zijn gekoppeld aan bekwaamheden 

van de zorgverlener, vraag ik de geestelijk verzorgers om te reageren op de stelling dat verhalen 

de bekendheid met het werk van geestelijk verzorger kunnen vergroten (vraag 14) en de stelling 

dat verhalen kunnen bijdragen aan een positief beeld van de geestelijke verzorging (vraag 15). 

Mogelijk dat namelijk ook op het vlak van publiciteit en beeldvorming een rol voor verhalen is 

weggelegd. Ook hier geldt dat vertrouwen in de bruikbaarheid van verhalen een voorwaarde is, om 

überhaupt tot gebruik van verhalen over te gaan. 

4.4.5 Vraag 16 

Het gebruik van verhalen vereist geschikte bronnen waaruit voor de verhalen kan worden geput. In 

deze vraag leg ik een aantal bronnen voor. Het verzoek aan de geestelijk verzorger is om per bron 

aan te geven of deze meer dan wel minder bruikbaar wordt geacht. De verschillende bronnen zijn: 

 

1) ervaringen van geestelijk verzorgers,  

2) ervaringen van overige zorgverleners,  

3) ervaringen van patiënten,  

4) levensbeschouwelijke traditie van de geestelijke verzorger,  

5) levensbeschouwelijke tradities in het algemeen.  
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Uit de antwoorden hoop ik af te leiden waar de inspiratie ligt om te komen tot verhalen, welke 

ervaringen van belang worden geacht om over te verhalen, en welke bronnen meer dan wel 

minder geschikt worden gevonden. 

4.4.6 Vraag 17 

Zoals gezegd kunnen naast geschreven taal, ook andere expressiemiddelen of combinaties ervan 

drager zijn van een verhaal. In deze vraag leg ik de navolgende expressiemiddelen voor. 
 

1) Proza  

2) Poëzie 

3) Muziek 

4) Film 

5) Afbeeldingen (foto’s tekeningen, schilderijen e.d.) 

6) Sculpturen 

 

Het verzoek aan de geestelijk verzorgers is om aan te geven in welke mate naar hun inzicht, de 

verschillende expressiemiddelen geschikt zijn als drager van een verhaal. 

Uit de antwoorden hoop ik te kunnen afleiden welke expressiemiddelen geestelijk verzorgers 

bruikbaar achten en of ze ook mogelijkheden zien voor wellicht minder direct voor de hand 

liggende expressiemiddelen.  

4.4.7 Vraag 18 

Tot slot informeer ik welke van de navolgende voorzieningen naar de mening van de geestelijk 

verzorgers meer dan wel minder geschikt zijn om een verhaal te verspreiden. Een voorwaarde 

voor het gebruik van verhalen is immers dat er geschikte voorzieningen zijn. 
 

1) Personeelsblad 

2) Drukwerk in eigen beheer 

3) Web-pagina van de afdeling 

4) Web-pagina van het ziekenhuis 

5) E-mail 

6) Openbare ruimte 

7) Sociale media 
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4.5 Toelichting op vragen deel 3: het gebruik van verhalen in de praktijk 

4.5.1 Inleiding 

Het derde deel van de vragenlijst gaat over het daadwerkelijke gebruik van verhalen. Hierna volgt 

een toelichting op de vragen 19 t/m 31 van dit deel. Voor de exacte formulering van de 

verschillende vragen wordt verwezen naar bijlage A pagina 6 t/m 9. 

4.5.2 Vraag 19 

De eerste vraag is óf de geestelijk verzorger de laatste twee jaar op instellingsniveau verhalen 

heeft gecommuniceerd. Hiermee splits ik de respondenten in een groep die wel en een groep die 

geen verhalen heeft gebruikt. Degenen die de vraag met nee beantwoorden verzoek ik om aan te 

geven wat de reden daarvan is (vraag 30). Degenen die de vraag met ja beantwoorden wordt een 

aantal vervolgvragen voorgelegd (vraag 19 t/m 29).  

4.5.3 Vraag 31 

Met deze vraag verzoek ik de geestelijk verzorgers die geen verhalen hebben gecommuniceerd op 

instellingsniveau, aan te geven wat daarvan de reden is. 

Ik benoem daarbij de volgende opties. 
 

1) Taak ligt bij iemand anders van het team van geestelijk verzorgers 

2) Naar mijn mening behoort het niet tot de taak van geestelijk verzorger 

3) Ik heb geen affiniteit met het gebruik van verhalen op instellingsniveau 

4) Ik voel mij onvoldoende vaardig om verhalen adequaat in te zetten 

5) Ik beschik over onvoldoende tijd 

6) Verhalen zijn naar mijn mening onvoldoende effectief 

7) Gebruik van verhalen past niet in de cultuur van het ziekenhuis 

8) Anders nl……………  

 

Met de vraag hoop ik inzicht te krijgen waar eventuele belemmeringen liggen om over te gaan tot 

het gebruik van verhalen. 

4.5.4 Vraag 10 t/m 30 

Deze vragen zijn gericht aan de geestelijk verzorgers die wel verhalen hebben gecommuniceerd 

op instellingsniveau. 

Met de eerste vijf vragen wil ik inzicht krijgen in: 

 

1) bij wie het initiatief lag (vraag 19), 

2) wat de motivatie was (vraag 20), 

3) wat de wijze van verspreiding was (vraag 22)  

4) uit welke bronnen voor de verhalen werd geput (vraag 24), 

5) welk expressiemiddel of welke combinatie van expressiemiddelen werd gebruikt (vraag 26). 

 

Bij de vragen naar de wijze van verspreiding, de bronnen waaruit is geput en de 

expressiemiddelen die zijn gehanteerd, leg ik een aantal opties voor. Voor zover de geestelijk 

verzorger bij een aangevinkte keuze een toelichting of een uitgesproken motivatie heeft, verzoek ik 

middels de vragen 23, 25 en 27, om die te vermelden. 

 

In vraag 28 verzoek ik of de geestelijk verzorgers de ontplooide verhaalactiviteiten kort zouden 

willen omschrijven. 
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In vraag 29 verzoek ik om met de navolgende opties aan te geven of de geestelijk verzorgers een 

indruk hebben hoe de verhalen worden ontvangen: 
 

1) Nee, daarvoor krijg ik te weinig reacties 

2) Ja, ik krijg positieve reacties 

3) Ja, ik krijg zowel positieve als negatieve reacties 

4) Ja, ik krijg negatieve reacties  

 

Om meer inzicht te krijgen in de verhalen die zijn gecommuniceerd verzoek ik in vraag 30 of enkele 

van deze verhalen aan mij zouden kunnen worden verstrekt. 

4.6 Toelichting op vragen deel 4: achtergrondgegevens 

Deel vier van de vragenlijst betreft drie vragen die betrekking hebben op de achtergrond van de 

geestelijk verzorger. Zie hiervoor bijlage A pagina 10. Het betreft vragen naar de 

levensbeschouwelijke identiteit (vraag 32), de gevolgde opleiding (vraag 33) en het aantal jaren 

werkervaring (vraag 34). De vragenlijst sluit af met een ruimte voor eventuele opmerkingen (vraag 

35). 
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4.7 Resultaten voor wat betreft deel 1: de zorgrelatie 

4.7.1 Taak op instellingsniveau 

Doel van deel 1 van de vragenlijst was om na te gaan of geestelijk verzorgers het van belang 

vinden dat op instellingsniveau de relationele kant van zorg onder de aandacht wordt gebracht en 

of hier een taak voor hen is weggelegd. 

 

Uit de beantwoording van vraag 1 volgt dat zonder uitzondering, alle geestelijk verzorgers van 

mening zijn dat het tot hun professie behoort om het belang van een goede zorgrelatie op 

instellingsniveau onder de aandacht te brengen. Op de vraag of ze als geestelijk verzorger ook zelf 

de behoefte voelen om dat te doen (vraag 3), antwoord 80 % bevestigend. De overige 20 % staat 

er neutraal oftewel niet positief maar ook niet negatief tegenover.  

 

Ofschoon alle geestelijk verzorger aangeven dat het tot hun professie behoort om op 

instellingsniveau het belang van een goede zorgrelatie onder de aandacht te brengen, volgt uit de 

beantwoording van vraag 2 dat 57 % van de geestelijk verzorgers niet weet of het management 

dezelfde mening is toegedaan. De overige 43 % is van mening dat het management hier wel 

degelijk een taak ziet voor de geestelijk verzorger. 

 

4.7.2 Aandacht voor de zorgrelatie 

Doel van vraag 4 en 5 was om na te gaan of er naar het oordeel van de geestelijk verzorgers, 

inderdaad meer aandacht uit zou mogen gaan naar hoe de patiënt zijn zorgbehoevendheid ervaart 

(vraag 4) en naar hoe de patiënt zijn relatie met de zorgverlener ervaart (vraag 5).  

Aandacht voor de ervaring van de patiënt is nodig omdat in de ervaring de zorgbehoevenheid kan 

worden ‘herkend’. Naar het herkennen van zorgbehoevendheid op lichamelijk vlak, gaat over het 

algemeen wel voldoende aandacht uit. Maar dit is niet vanzelfsprekend ook het geval voor de 

zorgbehoevendheid op bijvoorbeeld psychisch, sociaal of spiritueel vlak. 

 

Naar blijkt vindt 21 % van de geestelijk verzorgers dat de aandacht van de zorgverleners voor hoe 

de patiënt zijn zorgbehoevendheid ervaart, goed is; 36 % vindt de aandacht voldoende.  

29 % van de geestelijk verzorgers beoordeelt de aandacht van de zorgverleners hiervoor als 

“matig”. De overige 14 % geeft aan dat ze er een onvoldoende beeld van hebben. Zie bijlage B, 

pagina 2 vraag 4. 

 

De beantwoording van vraag 5 is nagenoeg gelijk aan die van vraag 4. Van de geestelijk 

verzorgers vindt 14 % dat de aandacht van de zorgverleners voor hoe de patiënt de relatie met hen 

ervaart goed is; 43 % vindt de aandacht voldoende. 29 % van de geestelijk verzorgers beoordeelt 

de aandacht van de zorgverleners hiervoor als “matig”. De overige 14 % geeft aan dat ze er een 

onvoldoende beeld van hebben. Zie bijlage B, pagina 2 vraag 5. 

 

Aandacht voor de relationele kant van zorg betekent ook aandacht voor hoe de zorgverlener de 

patiënt en het verlenen van zorg zelf ervaart. Zoals beschreven in paragraaf 2.2.3 is aandacht voor 

de ervaring van de zorgverlener van belang omdat het ‘aangesproken worden door de 

zorgbehoevendheid van de ander’ een wezenlijk onderdeel is van het verlenen van zorg. Als dit 

‘aangesproken worden’ geen onderdeel meer uitmaakt van de zorg, verwordt zorg tot 

instrumenteel handelen. 

 

Uit de beantwoording van vraag 6 volgt dat naar de inschatting van de geestelijk verzorgers, 50 % 

van de zorgverleners voldoende stilstaat bij hoe ze zelf het verlenen van zorg ervaren. 36 % van 

de geestelijk verzorgers vindt echter dat de zorgverleners hier maar matig bij stil staan. Ook hier 

geeft 14 % aan er geen beeld van te hebben. Zie bijlage B, pagina 2 vraag 6. 

 

 



Blz. 50 

 

 

 

 

  

4.7.3 Kenmerken van een goede zorgrelatie 

In vraag 7 werd gevraagd naar wat de respondenten verstaan onder een goede zorgrelatie. De 

door de geestelijk verzorgers genoemde kenmerken zijn weergegeven in de navolgende tabel en 

op pagina 2 van bijlage B.  

 
Tabel 2) Kenmerken van een goede zorgrelatie 

- Aandacht voor kwetsbaarheid van ander en jezelf; doen wat je zegt en zeggen wat je doet. 

- Vertrouwen, aandacht, respect, professionaliteit. 

- Een goede zorgrelatie wordt gekenmerkt door congruentie tussen zorgverlener en -ontvanger. 

- Aandacht in de bejegening, alertheid voor wat buiten de protocollen valt, aandacht voor relaties met naasten. 

- Zorgvuldigheid - oog voor afhankelijkheid die met de zorgrelatie gegeven is - zorg voor wederkerigheid bij de 

ongelijkheid die met die afhankelijkheid gegeven is - patiënt moet geen 'object van zorg' worden - betrokkenheid én 

distantie. 

- Aandacht voor de patiënt: veiligheid, vertrouwen; wederkerigheid; medische kwaliteit; geestelijke kwaliteit. 

- Aandacht voor menselijk aspect van zorg verlenen en ontvangen, 

luisteren en verstaan van vraag van patiënt (achter de vraag)/(zorg)behoefte, 

aanwezigheid en betrokkenheid. 

- Wederkerigheid, open communicatie waar mogelijk, proactief denken en handelen, begrenzing. 

- Dat vanuit de zorgverlener aandacht is voor de zorgontvanger en dan denk ik aan: heeft de zorgontvanger de 

gegeven informatie opgenomen en begrepen; (is mijn boodschap overgekomen). Heb ik als zorgverlener 

goed/zorgvuldig geluisterd naar de vragen en behoeften van de zorgontvanger. 

- betrokkenheid, aandacht. 

- contact, dialoog, verbinding, respect. 

- Goede balans tussen goed uitgevoerde professionele zorgtaken en aandacht voor de beleving van de patiënt: als 

erkenning van zijn/haar eigen ervaring van het ziek-zijn. Hiervoor moet de zorgverlener ook over zelfkennis en 

zelfreflectie beschikken. 

Ook moet de zorgverlener vanuit meerdere perspectieven kunnen kijken, bijv. vanuit die van verpleegkunde én die 

vanuit de patiënt met als hulp de vraag in het achterhoofd: hoe zou ik het vinden als men zo met mij om zou gaan. 

 

De resultaten heb ik vergeleken met de aandachtsgebieden die ik in paragraaf 2.2 heb 

geformuleerd. 

 
- aandacht voor een verbreding van het besef van welzijn, 
- aandacht voor een verbreding van de motivatie van waaruit zorg wordt verleend, 
- aandacht voor relationele bekwaamheden. 

 

Uit de reacties volgt dat de geestelijk verzorgers onder een goede zorgrelatie verstaan, dat de 

patiënt tegemoet wordt getreden op een wijze die bijdraagt aan zijn welzijn in brede zin, en dat de 

zorgverlener daartoe bekwaam is. Dus meer dan alleen aandacht voor lichamelijk welzijn. Een 

bejegening met aandacht en respect voor de ander. Oog voor de afhankelijkheid en 

zorgbehoevendheid en hoe deze wordt beleefd.  

 

Dat zorg meer is dan een willekeurige vaktechnische dienstverlening blijkt uit kenmerken zoals 

betrokkenheid, verbinding en wederkerigheid. De kenmerken verwijzen er naar dat zorg essentieel 

is voor het gezamenlijk leven en dat zorg in essentie voortkomt uit de verbondenheid van mensen. 

Al komt het aandachtsgebied minder concreet uit de kenmerken naar voren.  
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4.8 Resultaten voor wat betreft deel 2: visie op het gebruik van verhalen 

4.8.1 Werking van verhalen 

Zoals beschreven in paragraaf 4.4.2 heb ik voor de vragenlijst de relationele bekwaamheden 

waarover zorgverleners dienen te beschikken (beschreven in paragraaf 2.2.4) en 

verhaaleigenschappen (beschreven in paragraaf 3.3) gecombineerd tot zes stellingen.  

Mijn verzoek aan de geestelijk verzorgers was om op de stellingen te reageren op een schaal van 

‘zeer oneens’ tot ‘zeer mee eens’. Doel daarvan was om na te gaan of geestelijk verzorgers er 

vertrouwen in hebben dat verhalen bruikbaar zijn. Bovendien wilde ik daarmee nagaan of de in de 

literatuur beschreven werking van verhalen, door geestelijk verzorgers wordt onderkend. 

 

In de vragen 8 tot en met 11 wordt gevraagd of de geestelijk verzorgers van mening zijn dat met 

verhalen de onderscheiden relationele bekwaamheden kunnen worden bevorderd. 

Bekwaamheden zoals invoelingsvermogen, inzicht in ons mens-zijn, het spreken van op de patiënt 

afgestemde taal en het vermogen tot zelfreflectie. De resultaten zijn weergegeven in de 

navolgende tabel 3 alsmede op pagina 3 van bijlage B. 

Uit de som van de percentages behorende bij de keuzemogelijkheden 4 en 5 (mee eens tot zeer 

mee eens), volgt dat met ca. 70 tot 85 % instemmend wordt gereageerd op de stellingen. 

  

De geestelijk verzorgers staan daarmee overwegend positief tegenover de bijdrage die verhalen 

kunnen leveren aan de onderscheiden bekwaamheden. 

 
Tabel 3) Resultaten beantwoording vragen 8 t/m 11 

Vraag 

Nr. 

Verhalen kunnen bijdragen aan Zeer 

mee 

oneens 

   Zeer 

mee 

eens 

  1 2 3 4 5 

8 Invoelingsvermogen 0 0 29 29 43 

9 meer inzicht in het mens-zijn 0 0 14 50 36 

10 het vermogen te communiceren over ervaring ziekte en zorg door patiënt 0 8 23 46 23 

11 Vermogen tot reflectie op eigen denken, voelen en handelen 0 0 14 57 29 

 

 

De reactie op de vragen 12 tot en met 15 zijn weergegeven in de navolgende tabel 4 alsmede op 

pagina 3 en 4 van bijlage B. 

 
Tabel 4) Resultaten beantwoording vragen 12 t/m 15 

Vraag 

Nr. 

Verhalen:  Zeer 

mee 

oneens 

   Zeer 

mee 

eens 

  1 2 3 4 5 

12 Kunnen richting geven aan zienswijzen 0 14 43 21 21 

13 Hebben aantrekkingskracht doordat menselijke ervaringen centraal staan 0 0 50 21 29 

14 Kunnen bekendheid met werk geestelijke verzorging vergroten 0 7 43 43 7 

15 Kunnen bijdragen aan positief beeld geestelijke verzorging 0 0 43 50 7 

 

Opvallend is dat op de stelling dat met verhalen richting kan worden gegeven aan de zienswijzen 

van zorgverleners (vraag 12), minder instemmend wordt gereageerd. 42 % meent van wel, 43 % 

neemt een neutrale positie in en 14% reageert ontkennend. 

Op de stelling dat verhalen aantrekkingskracht hebben doordat menselijk ervaringen centraal staan 

(vraag 13), wordt eveneens minder instemmend gereageerd. 50 % van de geestelijk verzorgers 

meent van wel, de overige 50 % neemt een neutrale positie in. 

 

Terwijl in de literatuur de werking van het “richting geven aan overtuigingen” duidelijk wordt 

benoemd en terwijl juist wordt gezegd dat de aantrekkingskracht van verhalen verband houdt met 

het gegeven dat de menselijke ervaring centraal staat, lijken niet alle geestelijk verzorgers – 

althans voor wat betreft het gebruik van verhalen binnen de eigen instelling –, hier van overtuigd.  
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Uit de reactie op stelling 14 blijkt dat 50 % van de geestelijk verzorgers er vertrouwen in heeft dat 

met verhalen de bekendheid met het werk van de geestelijk verzorging kan worden vergroot. Voor 

wat betreft stelling 15 meent 57 % dat met verhalen kan worden bijgedragen aan een positief beeld 

van de geestelijke verzorging.  

Naar blijkt wordt op beide stellingen niet met een ruime meerderheid instemmend gereageerd. Het 

is daarbij overigens niet zo dat de bijdrage door de overigen als negatief wordt gezien. 43 % neemt 

een neutrale positie in als het gaat om deze stellingen. Slechts 7% meent dat met verhalen geen 

positieve bijdrage kan worden geleverd aan de bekendheid met het werk van de geestelijke 

verzorging.  

4.8.2 Geschikte bronnen 

Het gebruik van verhalen vereist geschikte bronnen waaruit voor de verhalen kan worden geput. In 

deze vraag 16 legde ik verschillende bronnen voor. Het verzoek aan de geestelijk verzorgers was 

om per bron aan te geven of deze meer dan wel minder bruikbaar werd geacht. De resultaten zijn 

weergegeven in de navolgende tabel en op pagina 5 van bijlage B. 
 

Tabel 5) Resultaten beantwoording vraag 16 

Bron voor verhalen:  Niet 

bruikbaar 

Minder 

bruikbaar 

Geen 

mening 

Bruikbaar Zeer 

bruikbaar 

ervaringen van geestelijk verzorgers 0 0 0 71 29 

ervaringen van overige zorgverleners 0 0 0 50 50 

ervaringen van patiënten 0 0 0 21 79 

levensbeschouwelijke traditie geestelijke verzorger 0 29 0 71 0 

levensbeschouwelijke tradities in het algemeen 0 14 14 64 7 

 

Zonder uitzondering vinden alle geestelijk verzorgers (100%) de ervaringen van geestelijk 

verzorgers, overige zorgverleners en patiënten, bruikbaar tot zeer bruikbaar. 

Uit de verhouding tussen bruikbaar en zeer bruikbaar volgt dat de ervaringen van patiënten het 

meest bruikbaar worden geacht, vervolgens de ervaringen van zorgverleners en daarna de eigen 

ervaringen. 

 

Van de geestelijk verzorgers vindt 70% de verhalen uit de eigen levensbeschouwelijke traditie en 

verhalen uit andere levensbeschouwelijke tradities, bruikbaar. Waarbij voor wat betreft de eigen 

levensbeschouwelijk positie 30 % aangeeft dat de verhalen minder bruikbaar zijn en waar dit voor 

levensbeschouwelijke tradities in het algemeen, slechts 14 % is. 

 

4.8.3 Bruikbaarheid van expressiemiddelen 

Naast geschreven taal kunnen ook andere expressiemiddelen of combinaties ervan drager zijn van 

een verhaal. In vraag 17 heb een aantal expressiemiddelen aan de geestelijk verzorgers 

voorgelegd met het verzoek om aan te geven in welke mate naar hun inzicht, de verschillende 

expressiemiddelen geschikt zijn als drager van een verhaal. De resultaten zijn weergegeven in de 

navolgende tabel en op pagina 6 van bijlage B. 

 
Tabel 6) Resultaten beantwoording vraag 17 

Expressiemiddelen:  Niet 

bruikbaar 

Minder 

bruikbaar 

Geen 

mening 

Bruikbaar Zeer 

bruikbaar 

Proza 0 14 0 71 14 

Poëzie 7 0 0 71 21 

Muziek 7 0 7 57 29 

Film 0 15 0 46 38 

Afbeeldingen (foto’s tekeningen, schilderijen e.d.)  0 0 0 57 43 

Sculpturen 7 14 14 50 14 
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Met een score variërend van 85 tot 100 % vinden alle geestelijk verzorgers niet alleen proza, maar 

ook poëzie, muziek, film en afbeeldingen geschikt om verhalen in uit te drukken. Met een score 

van 64% staan de geestelijk verzorgers iets minder positief tegenover het gebruik van sculpturen. 

 

4.8.4 Bruikbare podia 

In vraag 18 heb ik de geestelijk verzorgers verzocht om aan te geven welke voorzieningen ze meer 

dan wel minder geschikt achten om een verhaal te verspreiden. Een voorwaarde voor het gebruik 

van verhalen is immers dat er geschikte voorzieningen zijn. De resultaten zijn weergegeven in de 

navolgende tabel en op pagina 7 en 8 van bijlage B. 

 
Tabel 7) Resultaten beantwoording vraag 18 

Podia om verhaal te verspreiden  Niet 

bruikbaar 

Minder 

bruikbaar 

Geen 

mening 

Bruikbaar Zeer 

bruikbaar 

Personeelsblad 0 29 7 43 21 

Drukwerk in eigen beheer 0 7 7 79 7 

Web-pagina van de afdeling 8 15 15 54 8 

Web-pagina van het ziekenhuis 7 36 7 43 7 

E-mail 14 43 21 14 7 

Openbare ruimte 7 0 7 86 0 

Sociale media 7 14 43 36 0 

 

Met een score van 86% vinden de geestelijk verzorgers drukwerk in eigen beheer en de openbare 

ruimte bruikbaar tot zeer bruikbaar voor het verspreiden van de verhalen. Met een score van 64%, 

wordt het personeelsblad iets minder bruikbaar wordt geacht. Van de geestelijk verzorgers geeft 

30% zelfs aan het personeelsblad niet bruikbaar te vinden.  

 

Over het gebruik van de web-pagina van het ziekenhuis zijn de meningen nagenoeg gelijkelijk 

verdeeld. De ene helft acht de web-site bruikbaar, de andere helft niet. De mening ten aanzien van 

de web-pagina van de eigen afdeling is iets positiever. Deze pagina wordt door 62% bruikbaar 

gevonden.  

 

Het gebruik van e-mail wordt door slechts 21% van de geestelijk verzorgers bruikbaar bevonden. 

57% vindt e-mail minder goed tot in het geheel niet bruikbaar. 

Het gebruik van sociale media wordt door 36 % als bruikbaar aangemerkt. 43% heeft hier geen 

mening over en 21% ziet de sociale media niet als een bruikbaar middel. 
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4.9 Resultaten voor wat betreft deel 3: het gebruik van verhalen in de praktijk 

4.9.1 Het gebruik van verhalen in de praktijk 

Met vraag 19 en 20 peilde ik naar de mate waarin geestelijk verzorgers de afgelopen twee jaar 

verhalen communiceerden richting de collega’s in de zorg en bij wie het initiatief lag. 

Met 64% geeft de meerderheid aan met enige regelmaat verhalen te communiceren richting de 

zorg-collega’s. 30% heeft het slechts een enkele keer gedaan en 7% nooit (zie pagina 9 bijlage B). 

In vrijwel alle gevallen (84%) lag het initiatief bij de geestelijk verzorger zelf of de afdeling. Slechts 

in een enkel geval lag het initiatief bij het management. 

 

4.9.2 De motivatie van de geestelijk verzorgers 

In vraag 21 verzocht ik de geestelijk verzorgers om aan te geven wat de motivatie was om 

verhalen te communiceren. 

De door de geestelijk verzorgers genoemde motivaties zijn weergegeven in de navolgende tabel 

en op pagina 9 van bijlage B. 

 
Tabel 8) Motivatie om verhalen te communiceren 

 

- Neerzetten thema 

- Onderbouwing activiteit 

- Bevorderen perspectiefwisseling 

- Bevorderen inzicht in de zorgrelatie 

- Bevorderen emphatie 

- Poging om door andere bril naar het werk te kijken, van een afstand en toch dichtbij 

- Als herkenning voor andere patiënten 

- Beeld geven van ons werk voor niet patiënten 

- In het kader van gastvrijheidstrainingen 

- Inspiratie delen 

- Verhelderen, verduidelijken casuïstiek/thematiek 

- Ervaringen delen 

- Informeren 

- Reconstructie eigen levensverhaal 

- Verhelderen naar zorgverleners toe 

- Verduidelijking 

- Vanuit werkmodel afdeling: beleven, bezinnen, verbinden 

 

In de verschillende motivaties kan het bijdragen aan de relationele kant van zorg en dan met name 

aan relationele bekwaamheden worden herkend. Zo worden genoemd: het geven van inzicht in de 

zorgrelatie, het bevorderen van perspectiefwisseling, het bevorderen van empathie en van een 

gastvrije houding tegenover patiënten en het delen van ervaringen. 

 

4.9.3 De wijze van verspreiden 

Op de vraag op welke wijze de geestelijk verzorgers de verhalen onder de aandacht brachten 

(vraag 22) ontstaat een zeer gevarieerd beeld (zie pagina 10, bijlage B).  

Naast de gepresenteerde aanvink-mogelijkheden (personeelsblad, web-pagina’s, e-mail en 

openbare ruimte) hebben de geestelijk verzorgers verschillende andere wijzen van verspreiden 

benoemd. Daarbij valt op dat het veelal niet gaat om het instellingsbreed verspreiden van een 

verhaal, maar om het gebruik van verhalen in bijeenkomsten zoals een klinische les, moreel 

beraad, een workshop, een MDO en dergelijke.  

In antwoord op vraag 19 gaf 64 % van de geestelijk verzorgers aan met enige regelmaat verhalen 

te communiceren richting hun zorg-collega’s. In het licht van het voorgaande kan ik niet uitsluiten 

dat geestelijk verzorgers bij de beantwoording van vraag 19 ook dachten aan het gebruik van 

verhalen in bijeenkomsten zoals hiervoor genoemd. Het aantal geestelijk verzorgers dat in dat 

geval instellingsbreed verhalen verspreidt, zal in dat geval minder zijn. 
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4.9.4 Gebruikte bronnen 

Zoals blijkt uit de beantwoording van vraag 24 maakt de geestelijk verzorger gebruik van diverse 

bronnen. De resultaten van de beantwoording zijn weergegeven in de navolgende tabel en op 

pagina 11 van bijlage B. 

 
Tabel 9) Resultaten beantwoording vragen 24 

Uit welke bronnen putte u voor uw verhalen  

  

Het eigen leven in het algemeen 17% 

Ervaringen opgedaan als geestelijk verzorger 21% 

Ervaringen van patiënten 25% 

Ervaringen van zorgverleners 13% 

De eigen levensbeschouwelijke traditie 13% 

Andere levensbeschouwelijke tradities 9% 

Overig 2% 

 

Van de geestelijk verzorgers gaf 76 % aan, te putten uit een combinatie van de ervaring van het 

eigen leven, de ervaring opgedaan als geestelijk verzorger, de ervaring van zorgverleners en de 

ervaringen van patiënten. 

 

4.9.5 Gebruikte expressiemiddelen 

Zoals blijkt uit de beantwoording van vraag 26 is door de geestelijk verzorgers een variëteit aan 

expressiemiddelen gebruikt. Behalve van sculpturen is gebruik gemaakt van proza (18%), poëzie 

(24%), muziek (6%), film (21%) en afbeeldingen (21%); zie bijlage B, pagina 11. 

4.9.6 Voorbeelden 

In vraag 28 werd verzocht om voorbeelden te geven van de wijze waarop verhalen binnen de 

instelling zijn toegepast. Zoals weergegeven in de navolgende tabel en op pagina 11 van bijlage B 

volgde een gevarieerd beeld.  

 
Tabel 10) Reactie op vraag 28 

- Aan de hand van foto's uitwisseling onder verpleegkundigen over hoe zij hun werk beleven. 

- Ervaringsverhaal van arts in discipline overstijgend onderwijs aan artsen: exemplarisch en om openheid te bewerken 

om te durven leren van elkaar (i.c. de omgang met ongeneeslijk lijden). 

- Filmfragment in klinische les om verlies/herwinnen van autonomie te duiden en perspectiefwisseling te bevorderen. 

- Kort stukje schrijven met behulp van gedichten. 

- Wij geven iedere week een weekbrief uit waarin wij columns opnemen geschreven door de eigen collega’s 

geestelijke verzorging. Hierin komt altijd een eigen onderwerp binnen, eigen aan de gv-er die hem schrijft en eigen 

aan de tijd en gebeurtenissen in het jaar.  

- Als opening en afsluiting van klinische lessen. 

- Als opening van een vergadering om zo de aanwezigen te focussen op het thema. 

- Week van de poëzie: dichter uitgenodigd, met hem langs afdelingen gegaan, waar hij voorlas uit eigen werk.  

- Weekgedicht op de website van de afdeling. 

- Column met ervaring geestelijk verzorger op de website van de dienst GV. 

- Bundeling van columns en toezending aan medewerkers. 

- Kaarten met gedichten aan patiënten uitgedeeld. 

 

Verschillende reacties geven er blijk van dat verhalen met name worden gebruikt in bijeenkomsten 

met zorgverleners. Zowel filmfragmenten, proza en poëzie worden gebruikt. 

 

Voorbeelden waaruit blijkt dat met een zekere regelmaat instellingsbreed verhalen worden 

gecommuniceerd richting zorgverleners zijn relatief beperkt. Als voorbeelden werden genoemd een 

weekbrief met daarin naast algemene informatie een column van een geestelijk verzorger, een 

weekgedicht op de web-site van de afdeling, het uitdelen van kaarten met gedichten, een column 

op de website van de afdeling, en de bundeling van columns in en boek dat vervolgens werd 

verzonden aan de medewerkers.  

Onder bijlage C zijn verstrekte voorbeelden toegevoegd. Prachtige verhalen, die zich bij uitstek 

lenen om de aandacht te richten op de relationele kant van zorg. 
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4.9.7 Reacties van collega-zorgverleners 

De slotvraag betrof de reactie van collega-zorgverleners op de verhalen. De meerderheid van de 

geestelijk verzorgers geeft aan dat de verhalen positief worden ontvangen Een minderheid van 

17% heeft zowel positieve als negatieve reacties ontvangen. Geen enkele geestelijk verzorger gaf 

aan slechts negatieve reacties te hebben gekregen. Ook hier zou geen belemmering hoeven te 

liggen voor het gebruik van verhalen. 
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5. CONCLUSIES MET TERUGKOPPELING NAAR DE VRAAGSTELLING 

 

Ontwikkelingen in de zorg 

In de zorg hebben zich de laatste jaren grote veranderingen voltrokken. Medisch technologisch is 

steeds meer mogelijk, de schaal waarop zorg wordt verleend is almaar toegenomen en bovendien 

is marktwerking geïntroduceerd. Door de aandacht die hierdoor uitgaat naar de medische, 

bedrijfsmatige en markttechnische kant van zorg, kan de relationele kant van zorg onder druk 

komen te staan. 

 

Relationele kant van zorg 

De relationele kant van zorg gaat over de relatie tussen zorgverlener en patiënt en hoe deze relatie 

kan bijdragen aan het welzijn van de patiënt. Drie aspecten heb ik onderscheiden die in deze van 

belang zijn. 

Ten eerste het besef dat mens-welzijn meer is dan lichamelijk welzijn. Ten tweede het besef dat 

zorg in essentie voortkomt uit de verbondenheid van mensen en dat het goed is als de motivatie 

van waaruit zorg wordt verleend, op enige wijze wortelt in dat besef. Ten derde het besef dat de 

zorgverlener niet alleen dient te beschikken over vaktechnische bekwaamheden maar ook over 

relationele bekwaamheden.  

 

Maatschappelijke ontwikkelingen en mensbeeld 

De ontwikkelingen in de zorg, die zoals gezegd het risico in zich dragen van een disbalans tussen 

enerzijds de relationele kant van zorg en anderzijds de medische, bedrijfsmatige en 

markttechnische kant van zorg, staan niet op zich.  

Dat er minder oog en aandacht is voor de relationele kant van zorg hangt in bredere zin samen 

met maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en het mensbeeld dat we ons – onbewust – 

tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen hebben gevormd. 

 

Onze maatschappij is geleidelijk aan gerationaliseerd, geïndividualiseerd en geseculariseerd. En 

daarbij zijn in ons mensbeeld, eigenschappen zoals de ratio, het lichaam en de autonomie van de 

mens, op de voorgrond komen te staan. 

Wanneer in het mensbeeld van de zorgverlener de ratio en het lichaam teveel op de voorgrond 

staan, wordt de patiënt objectiverend en reducerend tegemoet getreden. De aandacht richt zich op 

de ziekte en niet zozeer op de zieke en hoe deze zijn ziek-zijn ervaart. Met de autonomie teveel op 

de voorgrond, zal de zorgverlener zich in minder mate verbonden voelen met de patiënt. Hetgeen 

kan betekenen dat een cultuur van professionele afstand ontstaat. Een cultuur waarin er weinig 

aandacht is voor de belevingswereld van de patiënt en bijgevolg de vaardigheden afnemen om de 

patiënt te verstaan.  

 

Een cultuur waarin meer vanzelfsprekend, de ogen zijn gericht op de relationele kant van zorg, is 

gebaat bij zorgverleners met een breder, “relationeel” mensbeeld. Een mensbeeld waarin ziekte 

niet wordt gezien als een verstoring van het lichaam, maar een verstoring van de relaties die de 

mens bepalen. En waarin zorg niet slechts wordt gezien als een zakelijke relatie waarin tegen en 

vergoeding een behandeling wordt verricht, maar als een activiteit die is gegrond in de 

verbondenheid van mensen. 
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Rol van de geestelijk verzorger 

De geestelijk verzorger verkeert in een geschikte positie om het smalle rationele, autonome en 

lichamelijk mensbeeld, te verbreden naar een relationeel beeld. 

Geestelijk verzorgers hebben immers vanuit hun professie, kennis en ervaring aangaande de drie 

hiervoor genoemde aspecten van de relationele kant van zorg. Bovendien zijn geestelijk 

verzorgers voldoende insider en outsider. Voldoende insider voor wat betreft de bekendheid met 

de instelling. Voldoende outsider omdat ze buiten het medisch behandelproces staan en geen 

verantwoording dragen voor de bedrijfskundige en markttechnische kant van zorg. 

 

Het verhaal als middel  

Met name omdat verhalen gaan over menselijke ervaringen, is het verhaal voor de geestelijk 

verzorger een bruikbaar middel om de relationele kant van zorg onder de aandacht te brengen van 

zorgverleners. Met verhalen kan het begrip aangaande mens-welzijn worden verbreed, kan voor 

het voetlicht worden gebracht dat zorg in essentie voortkomt uit de verbondenheid van mensen, en 

kunnen relationele bekwaamheden worden bevorderd. 

 

Waar in het dagelijks leven de belevingswereld van anderen vaak ontoegankelijk blijft, staat de 

belevingswereld in verhalen juist centraal.  

In onze nieuwsgierigheid naar deze belevingswereld schuilt de aantrekkingskracht van verhalen.  

En in het fictief betreden van deze belevingswereld schuilt de werkingskracht van verhalen.  

De lezer beleeft als het ware mee wat de personages meemaken, kan er vervolgens op reflecteren 

om tenslotte de opgedane ervaringen mee te nemen in zijn leefwereld. En vanwege het virtuele 

karakter van de verhaalwereld geschiedt dit alles op een voor de lezer veilige afstand, zonder dat 

hij direct wordt aangesproken of verantwoording te hoeft te dragen. Waardoor verhalen zich met 

name lenen voor indringende situaties zoals die zich kunnen voordoen in de zorg. 

 

Voor de zorgverlener als lezer van het verhaal, kan het lezen daarmee bijdragen aan relationele 

bekwaamheden zoals zijn invoelingsvermogen, zijn inzicht in het mens-zijn en zijn vermogen tot 

zelfreflectie. En doordat de zorgverlener bovendien kennis neemt van de taal waarin ervaringen 

worden uitgedrukt, kan taal beschikbaar komen die later bruikbaar is in communicatie met de 

patiënt. 

 

Het middel in de praktijk  

 

Inleiding 

Middels een vragenlijst werd onderzoek verricht naar de visie van geestelijk verzorgers op het 

gebruik van verhalen om de relationele kant van zorg onder de aandacht te brengen van 

zorgverleners. Dit vanuit de gedachte dat bij een redelijk overeenstemmende visie, het verhaal ook 

daadwerkelijk kan worden gezien als een praktisch middel om de relationele kant van zorg onder 

de aandacht te brengen. Daarnaast wilde ik met het onderzoek een indruk krijgen van de 

initiatieven die in het werkveld op dit vlak worden ondernomen. 

 

Aandacht voor de zorgrelatie 

Aandacht voor de relationele kant van zorg betekent aandacht van de zorgverlener voor hoe de 

patiënt zijn zorgbehoevendheid en de verleende zorg ervaart. Maar andersom ook aandacht voor 

hoe de zorgverlener de patiënt en het verlenen van zorg zelf ervaart. 

Naar blijkt staan de geestelijk verzorgers kritisch tegenover de aandacht van de zorgverleners voor 
deze drie aspecten. Iets meer dan de helft van de geestelijk verzorgers vindt dat de aandacht 
voldoende is. Een derde van de geestelijk verzorgers beoordeelt dat de aandacht echter als matig. 
Een bevestiging dat aandacht voor de relationele kant van zorg nodig is en dat het beter kan. 
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Voor wat betreft de relationele kant van zorg onderscheidde ik drie van belang zijnde aspecten.  
Ten eerste het besef dat mens-welzijn meer is dan lichamelijk welzijn. Ten tweede het besef dat 

zorg in essentie voortkomt uit de verbondenheid van mensen en dat het goed is als de motivatie 

van waaruit zorg wordt verleend, op enige wijze wortelt in dat besef. Ten derde het besef dat de 

zorgverlener niet alleen dient te beschikken over vaktechnische bekwaamheden maar ook over 

relationele bekwaamheden.  

 

Kijkend naar wat de geestelijk verzorgers verstaan onder een goede zorgrelatie dan worden met 

name het eerste en het derde aspect herkend. Van belang wordt gevonden dat de patiënt 

tegemoet wordt getreden op een wijze die bijdraagt aan zijn welzijn in brede zin, en dat de 

zorgverlener daartoe bekwaam is.  

Het aspect dat zorg essentieel is voor het gezamenlijk leven en dat zorg in essentie voortkomt uit 

de verbondenheid van mensen komt minder expliciet in de kenmerken naar voren. Al wordt er met 

termen zoals betrokkenheid, verbinding en wederkerigheid wel indirect naar verwezen.  

 

Zonder uitzondering zijn alle geestelijk verzorgers van mening dat het tot hun professie behoort om 

het belang van een goede zorgrelatie op instellingsniveau onder de aandacht te brengen. Iets 

minder dan de helft van de geestelijk verzorgers heeft de indruk dat ook het management deze 

mening is toegedaan. Klaarblijkelijk is er enige discrepantie tussen de eigen rolopvatting en de 

taakverwachting van het management. 

 

Naast dat de geestelijk verzorgers het zien als “behorende tot hun professie”, zijn ze ook intrinsiek 

gemotiveerd. Een ruime meerderheid voelt namelijk ook daadwerkelijk de behoefte om er op 

instellingsniveau mee bezig te zijn. 

 

Visie op het gebruik van verhalen 

Over het geheel genomen lijken er bij de geestelijk verzorgers geen wezenlijke, inhoudelijke 

belemmeringen te liggen voor wat betreft het gebruik van verhalen.  

De geestelijk verzorgers hebben in meerderheid vertrouwen in de werking van verhalen. Ze zien in 

levensbeschouwelijke tradities maar vooral in de ervaringen van zichzelf, van andere zorgverleners 

en van patiënten voldoende bronnen om verhalen uit te putten. Naast proza worden ook andere 

expressiemiddelen bruikbaar geacht als drager van een verhaal. En tot slot zijn er naar hun 

oordeel voldoende wijzen waarop de verhalen kunnen worden verspreid. 

Bevindingen waaruit mag worden geconcludeerd dat het verhaal een geschikt middel kan zijn om 

de aandacht van zorgverleners te richten op de relationele kant van zorg. 

  

Opvallend is wel dat de geestelijk verzorgers met minder instemming reageerden op de stellingen 

dat: 
 

- met verhalen richting kan worden gegeven aan de zienswijzen van zorgverleners 

- dat verhalen aantrekkingskracht hebben doordat menselijk ervaringen centraal staan 

- dat met verhalen de bekendheid met het werk van de geestelijk verzorging kan worden vergroot  

- dat verhalen kunnen bijdragen aan een positief beeld van de geestelijke verzorging. 

 

Mogelijk ligt in de geringere instemming voor wat betreft deze aspecten, wel enige belemmering 

besloten om met verhalen aan de slag te gaan. Hier lijkt een aanleiding te liggen om de werking 

van verhalen in de specifieke setting van een ziekenhuis nader te onderzoeken. Bovendien is het 

zinvol om na te gaan waarom geestelijk verzorgers niet in meerderheid van mening zijn dat de 

verhalen kunnen bijdragen aan een positief beeld van de geestelijke verzorging en meer 

bekendheid met het werk van de geestelijk verzorger. 
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Ten aanzien van de bronnen voor verhalen valt op dat men ervaringen van patiënten, 

zorgverleners en zichzelf, meer bruikbaar acht dan levensbeschouwelijke tradities. Voor wat betreft 

de bruikbaarheid van verhalen uit levensbeschouwelijke tradities is opmerkelijk dat de verhalen uit 

de eigen levensbeschouwelijke traditie iets minder bruikbaar worden geacht dan de verhalen uit 

levensbeschouwelijke tradities in het algemeen.  

 

Voor wat betreft de expressiemiddelen beoordelen de geestelijk verzorgers proza, poëzie, muziek, 

film en afbeeldingen (foto’s, tekeningen, schilderijen en dergelijke) met een ruime score van 85 tot 

100%, bruikbaar drager van een verhaal. Sculpturen worden minder bruikbaar geacht als drager 

van een verhaal. De grofweg gelijk beoordeelde geschiktheid van proza, poëzie, muziek en film, 

zou als stimulans kunnen worden gezien om verschillende expressievormen te gebruiken.  

 

Naar blijkt vindt de meerderheid van de geestelijk verzorgers drukwerk in eigen beheer en de 

openbare ruimte, het meest geschikt om verhalen te verspreiden en e-mail het minst geschikt.  

De visie ten aanzien van e-mail is voorstelbaar. In de hoeveelheid informatie die dagelijks via de 

mail wordt verspreid is de kans groot dat de verhalen niet de aandacht krijgen die is gewenst.  

 

Over het gebruik van de web-pagina van het ziekenhuis zijn de meningen nagenoeg gelijkelijk 

verdeeld. De ene helft acht de web-site bruikbaar, de andere helft niet. De mening ten aanzien van 

de web-pagina van de eigen afdeling is daarbij iets positiever. Deze pagina wordt door 62% 

bruikbaar gevonden. 

 

Dat het gebruik van web-pagina’s en sociale media (nog) niet door een meerderheid bruikbaar 

wordt bevonden is begrijpelijk. Dat men echter niet in meerderheid het personeelsblad geschikt 

vindt is opvallend. Je zou verwachten dat het personeelsblad idealiter hét podium zou moeten 

kunnen zijn om mensen te bereiken. Aanvullend onderzoek naar de plus- en minpunten van oude 

en nieuwe media lijkt zinvol. 

 

Voor wat betreft het daadwerkelijke gebruik van verhalen in de praktijk komt uit het onderzoek niet 

het beeld naar voren dat geestelijk verzorgers instellingsbreed, met enige regelmaat en bovendien 

actief, verhalen ter lezing aanbieden aan hun collega’s. 

 

Weliswaar geeft iets meer dan de helft van de geestelijk verzorgers aan dat ze met enige 

regelmaat verhalen communiceren richting collega’s in de zorg. Maar kijkend naar de voorbeelden 

die ze geven, valt echter op dat ze hier ook het gebruik van verhalen benoemen in bijeenkomsten 

zoals een klinische les, moreel beraad, een workshop, een MDO en dergelijke. Dit betekent dat het 

aantal mensen dat instellingsbreed verhalen communiceert naar verwachting lager zal zijn. 

 

In praktische alle gevallen ligt het initiatief om tot de inzet van verhalen over te gaan, bij de afdeling 

geestelijke verzorging. In slechts een enkel geval ligt er een verzoek van het management. De 

motivaties die de geestelijk verzorgers opgeven raken daarbij sterk aan de relationele kant van 

zorg. Het geven van inzicht in de zorgrelatie, het bevorderen van perspectiefwisseling, het 

bevorderen van empathie en van een gastvrije houding tegenover patiënten en het delen van 

ervaringen zijn aspecten die worden genoemd. 
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Het gebruik van verhalen in de praktijk 

Hoewel eerder werd geconcludeerd dat geestelijk verzorgers verhalen uit levensbeschouwelijke 

tradities bruikbaar vinden, geven de geestelijk verzorgers aan dat ze er in de praktijk slechts in 

beperkte mate gebruik van maken. Een ruime meerderheid van 76 % put voor verhalen uit van 

eigen ervaringen, ervaringen van andere zorgverleners en ervaringen van patiënten. 

 

Het onderzoek resulteert in slechts een beperkt aantal voorbeelden van instellingsbreed 

communiceren van verhalen aan zorgverleners. Het eerste voorbeeld betreft het gebruik van 

weekbrieven door geestelijk verzorgers. Weekbrieven die aan patiënten worden verstrekt, maar die 

ook op afdelingen worden verspreid zodat ook de zorgcollega’s er kennis van kunnen nemen. Elke 

weekbrief bevat naast praktische informatie ook een column van een geestelijk verzorger. Columns 

die op een gegeven moment ter gelegenheid van een jubileum van het ziekenhuis werden 

gebundeld en vervolgens ook in deze vorm werden verspreid. 

 

Een tweede voorbeeld betreft het gebruik van de website van de afdeling voor columns en 

gedichten. Bij deze vorm van verspreiding wordt de lezer niet actief wordt opgezocht. Maar het 

verhaal is op deze wijze in principe wel publiek toegankelijk. Ook hier werden de columns op enig 

moment gebundeld en met kerst verspreid onder de medewerkers van het ziekenhuis. 

 

De columns lezend, verdienen ze niet anders dan verzameld en actief verspreid te worden. Enkele 

korte verhalen, gedichten en columns zijn toegevoegd onder bijlage C. Prachtige teksten, die zich 

bij uitstek lenen om de aandacht te richten op de relationele kant van zorg en daarmee een groter 

publiek verdienen. 

 

Discussie en aanbevelingen 

Opvallend is dat alle geestelijk verzorgers het als hun taak zien om de zorgrelatie onder de 

aandacht te plaatsen van zorgverleners, maar dat slechts minder dan de helft meent dat het 

management deze mening ook is toegedaan. 

Naar blijkt is het van belang dat de specifieke opvatting van het management aangaande de rol 

van de geestelijke verzorging op dit aspect wordt onderzocht. Na dient te worden gegaan of er 

inderdaad een discrepantie is tussen de eigen rolopvatting en de taakverwachting van het 

management. En voor zover er sprake is van een discrepantie is het zinvol om na te gaan of en op 

welke wijze de taakverwachting nader kan worden omschreven en in overeenstemming kan 

worden gebracht met de eigen rolopvatting.  

 

Nader aandacht verdient ook de bevinding dat de geestelijk verzorgers met minder instemming 

reageerden op zowel de stelling dat met verhalen richting kan worden gegeven aan overtuigingen 

van zorgverleners als op de stelling dat verhalen een aantrekkingskracht hebben doordat 

menselijke ervaringen centraal staan. Bovendien zijn de geestelijk verzorgers niet in meerderheid 

van mening dat de verhalen kunnen bijdragen aan een positief beeld van de geestelijke verzorging 

en aan meer bekendheid met het werk van de geestelijk verzorger. 

 

Klaarblijkelijk is er een verschil tussen de theorie over de werking van verhalen en de overtuiging 

van de geestelijk verzorgers daaromtrent. En misschien ligt hierin een zekere kiem, dat het 

uiteindelijke gebruik van verhalen op instellingsniveau relatief beperkt blijkt te zijn. 

In deze bevindingen lijkt voldoende aanleiding te liggen om de werking van verhalen in de 

specifieke setting van een ziekenhuis nader te onderzoeken.  

 

Voor zover ik heb kunnen nagaan is er in de vakliteratuur van de geestelijke verzorging, de 

afgelopen vijf jaar niets concreets gepubliceerd over het gebruik van verhalen gericht aan 

zorgmedewerkers. In de organisatiewereld is story-telling op dit moment een populair begrip. 

Daarbij wordt story-telling gezien als een middel om bijvoorbeeld een visie en strategie uit te 

dragen naar relevante doelgroepen, of om identiteit en gemeenschap te creëren. Het zou goed zijn 



Blz. 62 

 

 

 

 

  

om na te gaan of de kennis en ervaring die in de organisatiewereld is opgedaan, op enigerlei wijze 

door de geestelijke verzorging kan worden gebruikt. 

 

Tot slot, in welke vorm dan ook, het blijft zinvol om de ervaringen van patiënten op te tekenen. Met 

de woorden van Goossensen: “in de verhalen van patiënten kan aan het licht worden gebracht hoe 

zij de aansluiting van de zorg op hun situatie en zichzelf ervaren. Ervaringen die ‘goud’ zijn voor 

zorgwerkers omdat ze in beeld brengen wat ongezien blijft en daardoor helpen om reductie aan het 

licht te brengen”.
 106

 

 

                                                      
106

 Goossensen (2011) p. 21 en 22. 
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Vraag 4 

 

 
Vraag 5 

 

 

 
Vraag 6 

 

 
Vraag 7 

 
- aandacht voor kwetsbaarheid van ander en jezelf; doen wat je zegt en zeggen wat je doet 

- Vertrouwen, aandacht, respect, professionaliteit 

- Een goede zorgrelatie wordt gekenmerkt door congruentie tussen zorgverlener en -ontvanger. 

- Aandacht in de bejegening, alertheid voor wat buiten de protocollen valt, aandacht voor relaties met naasten 

- zorgvuldigheid - oog voor afhankelijkheid die met de zorgrelatie gegeven is  - zorg voor wederkerigheid bij de ongelijkheid die 

met die afhankelijkheid gegeven is - patiënt moet geen 'object van zorg' worden - betrokkenheid én distantie 

- aandacht voor de patiënt: veiligheid, vertrouwen; wederkerigheid; medische kwaliteit; geestelijke kwaliteit 

- aandacht voor menselijk aspect van zorg verlenen en ontvangen 

luisteren en verstaan van vraag van patiënt (achter de vraag)/(zorg)behoefte   

aanwezigheid en betrokkenheid 

- wederkerigheid, open communicatie waar mogelijk, proactief denken en handelen, begrenzing. 

- dat vanuit de zorgverlener aandacht is voor de zorgontvanger en dan denk ik aan: heeft de zorgontvanger de gegeven informatie 

opgenomen en begrepen;( is mijn boodschap overgekomen) Heb ik als zorgverlener goed/zorgvuldig geluisterd naar de vragen 

en behoeften van de zorgontvanger. 

- betrokkenheid, aandacht 

- contact, dialoog, verbinding, respect 

- Goede balans tussen  goed uitgevoerde professionele zorgtaken en aandacht voor de beleving van de patiënt: als erkenning van 

zijn/haar eigen ervaring van het ziek-zijn. Hiervoor moet de zorgverlener ook over zelfkennis en zelfreflectie beschikken. 

Ook moet de zorgverlener vanuit meerdere perspectieven kunnen kijken, bijv. vanuit die van verpleegkunden én die vanuit de 

patiënt met als hulp de vraag in het achterhoofd: hoe zou ik het vinden als....men zo met mij om zou gaan. 
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Vraag 19 

 
Vraag 20 

 
Vraag 21 

 
- Neerzetten thema 

- Onderbouwing activiteit 

- Bevorderen perspectiefwisseling 

- Bevorderen inzicht in de zorgrelatie 

- Bevorderen emphatie 

- Poging om door andere bril naar het werk te kijken, van een afstand en toch dichtbij 

- Als herkenning voor andere patiënten 

- Beeld gaven van ons werk voor niet patiënten 

- In het kader van gastvrijheidstrainingen 

- Inspiratie delen 

- Verhelderen, verduidelijken casuïstiek/thematiek 

- Ervaringen delen 

- Informeren 

- Reconstructie eigen levensverhaal 

- Verhelderen naar zorgverleners toe 

- Verduidelijking 

- Vanuit werkmodel afdeling: beleven, bezinnen, verbinden 
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Vraag 22 

 
- Web-pagina afdeling X   

- Klinische les  X  

- Klinische les  X  

- Email    

- In zorgrelatie    

- In afdelingsoverleg verpleegafdeling  X  

- Personeelsblad    

- Moreelberaad  X  

- Weekbrief   X 

- Workshop  X  

- Eigen blad   X 

- Personeelsblad   X 

- Web-pagina afdeling    

- Openbare ruimte    

- Bijeenkomsten  X  

- Scholing of gesprek  X  

- Personeelsblad    

- Gesprek    

- MDO  X  

- E-mail    

- Weekbrief   X 

- Openbare ruimte    

- Klinische lessen    

 

 

Vraag 23 
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Vraag 24 

 

 
Vraag 25 

 
Vraag 26 

 

 
Vraag 27 

 
Vraag 28 

 
- Aan de hand van foto's uitwisseling onder verpleegkundigen over hoe zij hun werk beleven. 

- Ervaringsverhaal van arts in discipline overstijgend onderwijs aan artsen: exemplarisch en om openheid te bewerken om te durven leren 

van elkaar (i.c. de omgang met ongeneeslijk lijden). 

- Filmfragment in klinische les om verlies/herwinnen van autonomie te duiden en perspectiefwisseling te bevorderen. 

- Kort stukje schrijven met behulp van gedichten. 

- Wij geven iedere week een weekbrief uit waarin wij columns opnemen geschreven door de eigen collega’s geestelijke verzorging. Hierin 

komt altijd een eigen onderwerp binnen, eigen aan de gv-er die hem schrijft en eigen aan de tijd en gebeurtenissen in het jaar.   

- Als opening en afsluiting van klinische lessen. 

- Als opening van een vergadering om zo de aanwezigen te focussen op het thema. 

- Week van de poëzie: dichter uitgenodigd, met hem langs afdelingen gegaan, waar hij voorlas uit eigen werk.  

- Weekgedicht op de website van de afdeling. 

- Column met ervaring geestelijk verzorger op de website van de dienst GV. 

- Bundeling van columns en toezending aan medewerkers. 

- Kaarten met deze gedichten aan patiënten uitgedeeld. 
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Vraag 29 

 

 
Vraag 30 

 
Vraag 31 
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Vraag 32 

 
 

Vraag 33 

 
 

Vraag 34 

 
Vraag 35 
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