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Geestelijke verzorging bij 
justitie en in ziekenhuizen
Appels met peren vergelijken?

V
OOR AANKOMEND geestelijk verzorgers 

kan het behulpzaam zijn om zicht te 

hebben op de overeenkomsten en ver-

schillen tussen de werkvelden. Ook voor de 

toekomst van de geestelijke verzorging is 

het vruchtbaar om hier zicht op te hebben. 

De eventuele aanwezigheid van een rode 

draad zou kunnen helpen om meer samen-

hang tussen de werkvelden te zien, waar 

nu vooral verschillen opvallen. Hebben die 

verschillen van doen met het anders-zijn 

van de werkvelden, in die zin dat een zie-

kenhuis nu eenmaal iets anders is dan een 

gevangenis? Of houden de verschillen ver-

band met de inhoud van de geestelijke ver-

zorging zelf?

Die vragen waren aanleiding tot een onder-

zoek in het kader van mijn bachelorthesis 

met als titel Geestelijke verzorging bij justitie 

en in ziekenhuizen: eenheid in verscheidenheid 

ondanks verscheidene eenheden? Deze thesis 

richt zich op de vraag of een gemeenschap-

pelijk narratief te vinden is voor de geeste-

lijke verzorging in twee zeer verschillende 

werkvelden. Daartoe zijn in een paar stap-

pen beleid, enkele theoretische basislijnen 

en de praktijk van beide werkvelden met 

elkaar vergeleken. Er is een literatuurstu-

die uitgevoerd naar beleidsstukken en eni-

ge theoretische basislijnen, en daarnaast 

zijn enkele casestudy’s geanalyseerd om 

de praktijk van beide werkvelden in beeld 

te brengen. Deze casestudy’s zijn tot stand 

gekomen binnen het Case Studies Project 

Geestelijke Verzorging (CSP). 

In dit artikel geef ik een korte schets van 

de opzet van mijn onderzoek, ga ik in op 

de resultaten en beschrijf ik wat die resul-

Wie een blik werpt op de website van de 

VGVZ, ziet dat er zeven werkvelden verbonden 

zijn aan de beroepsvereniging. Op het eerste 

gezicht lijken die weinig gemeen te hebben 

wat betreft doelgroep of organisatie. Het 

valt bovendien op dat de werkvelden justitie, 

politie en defensie niet genoemd worden. Dit 

versterkt de gedachte dat er geen samen-

hang is tussen de werkvelden. Het is echter 

de vraag of die samenhang tussen de werk-

velden op het niveau van beleid en praktijk 

daadwerkelijk ontbreekt. 

Sujin Rosie en Sjaak Körver 
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beleven van godsdienst of levensovertui-

ging. Penitentiaire inrichtingen en zorgin-

stellingen hebben daarom de plicht om 

geestelijke verzorging aan te bieden. Een 

andere overeenkomst is het werken op ver-

schillende niveaus. Op microniveau begelei-

den geestelijk verzorgers de zorgvragers. Op 

mesoniveau adviseren geestelijk verzorgers 

steeds vaker professionals via moreel be-

raad en onderwijzen ze professionals en 

vrijwilligers via educatieve activiteiten. Op 

macroniveau, ten slotte, participeren ze in 

onder meer maatschappelijke netwerken 

en discussies. 

De praktijk in kaart gebracht
Aan de hand van de tweede deelvraag on-

derzocht ik de praktijk van de geestelij-

ke verzorging in beide werkvelden aan de 

hand van twee casestudy’s bij justitie en 

twee casestudy’s binnen ziekenhuizen. De-

ze vier casestudy’s werden getypeerd als 

paradigmatisch; de indiener van de casus 

beoogde de werkwijze van de geestelijke 

verzorging te beschrijven. De casestudy’s 

zijn afkomstig van twee rooms-katholieke 

en twee protestantse geestelijk verzorgers 

die ieder een mannelijke zorgvrager heb-

ben begeleid. De casestudy’s zijn thema-

tisch geanalyseerd, waarbij de thema’s zijn 

gebaseerd op de hoofdvragen van het CSP: 

wat doet een geestelijk verzorger, waartoe 

en waarom? Of anders geformuleerd: wat 

zijn de interventies, de doelen en resulta-

ten en de theoretische uitgangspunten in 

de desbetreffende casestudy? 

De conclusie is dat meerdere formele ver-

schillen zichtbaar werden in de praktijk. 

Die verschillen omvatten de organisatori-

sche inbedding, de aansturing van de gees-

Ontbreekt inderdaad 
samenhang tussen de 
werkvelden op het niveau  
van beleid en praktijk?

taten kunnen betekenen voor de geeste-

lijke verzorging.1 Hoofdvraag van het on-

derzoek is: ‘In hoeverre is er sprake van 

overeenkomsten in de praktijk van de gees-

telijke verzorging in de werkvelden justi-

tie en ziekenhuis en in hoeverre komen de 

gevonden overeenkomsten overeen met of 

verschillen die van het beleid van de geeste-

lijke verzorging in beide werkvelden?’ Deze 

onderzoeksvraag is onderverdeeld in drie 

deelvragen.

Achter de coulissen
Met de eerste deelvraag werd het beleid van 

de geestelijke verzorging in beide werkvel-

den onderzocht, aan de hand van publi-

caties van het Centrum voor Justitiepasto-

raat zoals het Handboek justitiepastoraat, de 

Beroepsstandaard geestelijk verzorger en het 

Nieuw handboek geestelijke verzorging. Ik (de 

eerste auteur) deed onder begeleiding van 

de tweede auteur onderzoek naar naar de 

organisatorische inbedding, de wettelijke 

basis en enige beleidslijnen van beide werk-

velden. Daarnaast werden enkele theoreti-

sche lijnen uitgewerkt die de basis lijken 

te vormen voor de geestelijke verzorging in 

beide werkvelden.

Er is gebleken dat de organisatorische in-

bedding in beide werkvelden verschilt. Dit 

heeft ermee te maken dat de geestelijke ver-

zorging bij justitie per denominatie is ge-

organiseerd. De geestelijk verzorger is ver-

plicht om een zending te hebben en is als 

zodanig zowel aan de overheid als aan de 

zendende denominatie verbonden. Daar 

staat tegenover dat de geestelijke verzor-

ging in ziekenhuizen een integraal onder-

deel is van de zorginstelling en meestal 

territoriaal georganiseerd is. Er is meestal 

geen sprake van een verplichte zending. Ie-

der ziekenhuis kan bovendien eigen accen-

ten aanbrengen wat betreft de organisatie 

van de geestelijke verzorging. 

Tussen de beide werkvelden zijn er overeen-

komsten in de wettelijke basis van de gees-

telijke verzorging: zorgvragers hebben 

recht op goede zorg en het vrij belijden en 
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dingsproces beïnvloedde.3 Een zorgvrager 

vroeg bijvoorbeeld na het horen van de le-

vensbeschouwelijke identiteit van de gees-

telijk verzorger – die aanvankelijk niet dui-

delijk was voor de zorgvrager – of ze samen 

konden bidden. Bij justitie was de levens-

beschouwelijke identiteit van de geestelijk 

verzorger al duidelijk, omdat zorgvragers 

kenbaar maakten welke geestelijk verzorger 

van welke denominatie zij wilden spreken. 

Op het gebied van doelen en resultaten was 

een overeenkomst voornamelijk het stre-

ven om aanwezig, nabij en trouw te zijn. 

Het kennis hebben van de levensbeschou-

welijke identiteit van de geestelijk verzor-

gers resulteerde in het ontstaan van een zo-

genaamde ‘religieuze ruimte’. Daarin werd 

gebeden, gesproken over geloof of een zie-

kenzegen uitgevoerd. Dit begrip van religi-

euze ruimte is afgeleid uit het onderscheid 

van Habermas tussen systeem- en leefwe-

reld4 en de uitwerking daarvan door Tineke 

Abma.5 De leefwereld bevat onze alledaagse 

telijke verzorging, de rol van zending of de-

nominatie, de totstandkoming, het type en 

duur van het contact, de samenwerking 

met andere professionals en de diversiteit 

van de aangeboden begeleiding.

Op het gebied van interventies bleken re-

ligie, ritueel en individuele gesprekken 

belangrijke overeenkomsten te zijn in de 

praktijk van beide werkvelden. De tijds-

duur en invulling van het contact tussen de 

geestelijk verzorgers en de zorgvragers ver-

schilden. Zo was er bij justitie sprake van 

een langer en gevarieerder begeleidings-

proces dan bij ziekenhuizen. De geestelijke 

verzorging bij justitie was gericht op inte-

graal werken; de drieslag van individuele 

gesprekken, groepsgesprekken en kerkdien-

sten werd door een enkele geestelijk verzor-

ger vervuld.2 

Verder viel op dat in het werkveld van het 

ziekenhuis het benoemen van de eigen le-

vensbeschouwelijke identiteit het begelei-
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onele werkelijkheid waar elk mens onder-

deel van is. Ieder mens staat namelijk in 

een contextueel verband dat over genera-

ties heen reikt en moet in de eigen context 

op zoek naar wat rechtvaardig en betrouw-

baar is ten opzichte van de leden van die 

context (Van Rhijn & Meulink-Korf, 1997).

De theorie in praktijk
Met de laatste deelvraag zocht ik een ge-

meenschappelijk narratief op het gebied 

van interventies, doelen en resultaten, en 

theoretische uitgangspunten in de geeste-

lijke verzorging van beide werkvelden. Uit 

de casestudy’s bleek dat bidden en spreken 

over geloof belangrijke gemeenschappelijke 

interventies zijn, evenals het beschikbaar 

zijn tijdens crisismomenten en het voeren 

van individuele gesprekken die een existen-

tiële en spirituele dimensie hebben. Deze 

interventies passen binnen de competentie-

profielen en dienstenspecificatie van de 

geestelijke verzorging bij justitie en ook bij 

de Beroepsstandaard geestelijk verzorger van de 

VGVZ. 

Een gemeenschappelijk doel was het stre-

ven om nabij te zijn en de inzet van gebed 

als vorm van coping bij ingrijpende levens-

gebeurtenissen. Dit laatste resulteerde in 

rust en opluchting bij de zorgvragers. Een 

ander gemeenschappelijk resultaat was 

het brengen van de leefwereld (met ruim-

te voor religie) in de systeemwereld waar 

de zorgvragers zich in bevonden. Bij justitie 

kreeg dit gestalte in de concretisering van 

de vrijplaats; zorgvragers werden spraak-

zaam, emotioneel en durfden te spreken 

over geloof. In de ziekenhuizen was de gees-

telijke verzorging interdisciplinair ingebed, 

maar trok het medisch personeel zich terug 

toen een religieus ritueel voltrokken werd.

Is er een gemeenschappelijk 
narratief te vinden in deze 
zeer verschillende werkvelden?

kennis en is de basis voor ons begrip en in-

zicht. De systeemwereld is een materiële re-

productie in de samenleving die gedreven 

wordt door geld, goederen en marktwaar-

den. Gevangenissen en ziekenhuizen repre-

senteren de systeemwereld, terwijl de ver-

trouwde omgeving van de zorgvrager, waar 

religie mogelijk onderdeel van is, de leef-

wereld representeert. De geestelijk verzor-

ger brengt in zekere zin de leefwereld naar 

de zorgvrager toe en creëert daarin ruimte 

voor religie.

Een verschil was de inzet van deze liturgi-

sche en religieuze gebruiken om tot een re-

sultaat te komen. Slechts in één casestudy 

was de zorgvraag daadwerkelijk een rituele 

handeling (ziekenzegen), waar in de andere 

casestudy’s het aanbieden van liturgie en 

gebed na verloop van tijd gebeurde.

Uit een casestudy bij justitie bleek dat de 

zorgvrager ook geïnteresseerd was in de 

gebruiken en rituelen van andere denomi-

naties. De zorgvrager deed mee aan activi-

teiten van de boeddhistische, humanisti-

sche en katholieke geestelijk verzorgers. In 

de onderzochte casestudy’s binnen zieken-

huizen werd dit niet als zodanig zichtbaar. 

Daar lag de nadruk op specifiek christelijke 

rituelen en gebruiken. Wel werd bij een van 

de twee casestudy’s binnen ziekenhuizen 

duidelijk dat de zorgvrager zich niet speci-

fiek binnen een enkele denominatie of ker-

kelijke gemeenschap positioneerde.

Wat betreft theoretische uitgangspunten 

waren er overeenkomsten in het toepassen 

van de presentietheorie en het bekleden 

van verschillende rollen als geestelijk ver-

zorger (die van vertrouwenspersoon, con-

tactpersoon en ritueel begeleider). Een ver-

schil was het gebruik van het contextueel 

pastoraat; dit model werd wel benoemd als 

toegepast bij justitie maar dit was niet het 

geval bij de onderzochte casestudy’s binnen 

ziekenhuizen. De contextuele benadering 

gaat uit van het relationeel-ethische con-

cept dat het bij een probleem om meer gaat 

dan de enkeling. Het gaat ook om de relati-
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aan het creëren van een leefruimte in een 

systeemwereld of doordat de existentiële 

dimensie van de (groeps)gesprekken me-

de wordt ingekleurd door zingeving en le-

vensbeschouwing. De existentiële dimen-

sie wordt hierbij zelfs verdiept wanneer de 

geestelijk verzorger er zelf expliciet aan-

dacht voor heeft, de eigen levensbeschou-

welijke achtergrond benoemt en de religi-

euze of levensbeschouwelijke dimensie aan 

de orde stelt en thematiseert (Körver, 2020). 

Door nu niet terug te vallen op de vraag 

naar de legitimiteit en actualiteit van zen-

ding en denominatief werken, ontstaat er 

ruimte om van de gevonden samenhang 

een gemeenschappelijk narratief te maken: 

ongeacht de organisatiestructuren, de le-

vensbeschouwelijke achtergrond en even-

tuele aanwezigheid van zending kan elke 

geestelijk verzorger met diens eigen levens-

beschouwing werken en kent er de haken 

en ogen van.

Een nieuw perspectief?
Het onderzoek was in omvang te beperkt 

om representatieve resultaten te geven voor 

beide werkvelden. Wel is een aantal vra-

gen en vermoedens gevonden die in een 

vervolgonderzoek verder onderzocht kun-

nen worden. Er kan onderzocht worden 

in hoeverre zorgvragers bij justitie welwil-

lend staan tegenover het ontvangen van 

geestelijke verzorging vanuit een andere 

levensbeschouwelijke traditie. Volgens het 

onderzoek van Anke Liefbroer en Joantine 

Berghuijs zijn respondenten werkzaam bij 

justitie al bereid om geestelijke verzorging 

te verlenen aan zorgvragers met een andere 

levensbeschouwelijke identiteit dan zijzelf 

hebben (2019). Verder bleken zorgvragers 

in ziekenhuizen een even grote waardering 

toe te kennen aan gesprekken met geeste-

lijk verzorgers van dezelfde levensbeschou-

welijke traditie als aan gesprekken met 

geestelijk verzorgers van een andere tradi-

tie (Liefbroer & Nagel, 2021). Wat zou een 

wederkerige ontvankelijkheid en welwil-

lendheid bij justitie betekenen op het ni-

veau van beleid en praktijk?

In de onderzochte casestudy’s voerde de 

presentietheorie de boventoon, als het gaat 

over de theoretische achtergrond van het 

handelen van de geestelijk verzorgers. Ook 

het innemen van verschillende rollen werd 

in beide werkvelden zichtbaar. Uit de case-

study’s bleek dat de rollen van begeleider 

en representant in elkaars verlengde lagen 

en dat in beide rollen een spanning door-

klonk tussen een concrete doelgerichtheid 

en een relationele grondhouding in het 

werk van de geestelijk verzorgers. In num-

mer 95 van dit tijdschrift publiceerde Myri-

am Braakhuis een artikel waarin zij deze 

spanning introduceerde en verhelderde 

(Braakhuis, Körver & Walton, 2019).

Een stap verder
De vraag is nu wat de gevonden samenhang 

tussen beide werkvelden kan betekenen 

voor de geestelijke verzorging. De gevon-

den samenhang willen optillen naar een 

gemeenschappelijk narratief betekent dat 

er een bereidheid is om een bredere blik te 

ontwikkelen. Er zou in dat geval voorbij het 

anders-zijn moeten worden gekeken wat be-

treft beleid en theoretische basislijnen van 

de werkvelden. Neem bijvoorbeeld de be-

leidsmatige verplichte zending en het de-

nominatief werken bij justitie, versus het 

zonder zending en territoriaal werken in 

ziekenhuizen. De discussie over de legiti-

miteit en actualiteit van deze organisatie-

structuren is al veelvuldig gevoerd. 

Aan de hand van de onderzochte casestu-

dy’s kan geconstateerd worden dat het do-

mein van de geestelijk verzorging, zinge-

ving en levensbeschouwing, constant op 

de voor- en achtergrond aanwezig is. Of het 

nu is doordat levensbeschouwing bijdraagt 

Idealiter ziet de geestelijke 
verzorging zichzelf als 
een eenheid in haar 
verscheidenheid 
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Noten
1. Voor de volledige thesis zie https://ucgv.nl/case-

studies-project/publicaties-csp.

2. Integraal werken is een basisprincipe van 

de geestelijke verzorging bij justitie. In het 

Grondslagdocument van de Dienst Geestelijke 

Verzorging is (in de vierde grondslag) vastgelegd 

dat het justitiepastoraat integraal werk moet 

uitvoeren.

3. In de beide bestudeerde casestudy’s was en 

bleef de levensbeschouwelijke identiteit 

van de geestelijk verzorger in het werkveld 

van het ziekenhuis niet onbekend. Er is niet 

onderzocht wat het betekent wanneer de 

levensbeschouwelijke identiteit wel onbekend 

is en blijft.

4. Jürgen Habermas is een filosoof in de traditie 

van de Frankfurter Schule. In Theorie van het 

communicatieve handelen maakt Habermas 

onderscheid tussen ‘systemen’ en ‘leefwereld’.

5. Tineke Abma is hoogleraar participatie en 

diversiteit bij het Amsterdam UMC. Ze schreef 

over het onderscheid tussen systeemwereld 

en leefwereld en hoe je beide in balans kunt 

brengen (zie o.a. Abma, 2010).

Een nieuwe situatie voor meer dan de on-

derzochte werkvelden zou kunnen zijn dat 

vanuit het gevonden narratief wordt geke-

ken naar het kenmerkende, eigene en ge-

meenschappelijke van ieder werkveld. Zo 

wordt het zoeken naar samenhang en be-

houden van een gemeenschappelijk narra-

tief ook een vorm van zelfbehoud. Immers: 

wie boven de grenzen van de eigen werkvel-

den staat, kan de ‘good practices’ van ande-

ren zien. Zo hoeft de geestelijke verzorging 

(en iedere geestelijk verzorger) zich niet 

steeds opnieuw te definiëren en te bewijzen 

per werkveld, maar kan zij zich vanuit een 

gemeenschappelijk startpunt inbedden in 

het eigen werkveld. 

Op deze manier staat de geestelijke ver-

zorging als expertise sterk, is zij transpa-

rant voor aankomend geestelijk verzorgers, 

versterkt zij zichzelf in de werkvelden en 

wordt zij bekender en toegankelijker. Dit 

komt weer ten goede aan het implemen-

teren van geestelijke verzorging in nieuwe 

contexten en werkvelden. Idealiter ziet de 

geestelijke verzorging zichzelf niet als ver-

scheidene eenheden, maar juist als een een-

heid in haar verscheidenheid.
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