Hoe kijken huisartsen en geestelijk verzorgers naar elkaar?
Wat willen ze kwijt van zich zelf, wat willen ze weten van de ander?

Dit moet de
ander van mij
weten

Vragen aan de
ander

Huisarts
 Wij willen graag communicatie
als het niet lekker loopt
 Wij willen geen details maar de
grote lijn
 Ik heb weinig kennis van veel
religies
 Spagaat tussen emoties en
technisch handelen
 Wij hebben weinig tijd















Anne Stael

Is de GV-er religie-gebonden?
Heb je last van negatieve
vooroordelen?
Wat is de kennis van andere
religies dan je eigen?
Hoe belangrijk is specifieke
kennis?
Eigen achtergrond is
uitgangspunt? Doel? Middel?
Heb je kennis van psychiatrie?
Wat doe je als je het niet
begrijpt?
Kun je makkelijk praten over
zaken als ziekte of
levenseinde?
Hoe vaak begeleiden jullie?
Wanneer stop je met
begeleiden?
Wat voor opleiding hebben
jullie?
Hoe is jullie kwaliteit
gegarandeerd?
Wanneer trekken jullie aan de
bel bij de huisarts?
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Geestelijk verzorger (GV)
 Dat we cliënten begeleiden als er
geen oplossing is
 We hebben een beroepsstandaard
 Wij zijn ‘divers’, kunnen divers publiek
bedienen
 Deskundig op het gebied van rituelen,
religieuze vragen, ethische dilemma’s
 Dat we zorgverleners zijn en geen
hulpverleners. Nutteloos maar zinvol!
 Het verschil tussen geestelijke zorg en
pastorale zorg. De rol van
multiculturaliteit
 Dat ik altijd beschikbaar ben en de tijd
neem voor mensen
 Dat wij ons bezig houden met
zingeving, zinverlies, omgaan met de
grenservaringen in het leven en het
einde daarvan
 Wanneer komt de gedachte om een
ander/GV-er in te schakelen?
 Komt die gedachte überhaupt op?
 Komen huisartsen
zingevingsvragen/levensvragen
tegen? Kun je die herkennen?
 Kan een praktijkondersteuner
vervangen worden door een GV-er?
 Maakt geloofsovertuiging/
levensbeschouwing uit voor de
huisarts?
 Hoe gaat de huisarts om met
moeilijke vragen als voltooid leven?
 Wat vinden zij van de meerwaarde
van geestelijke zorg t.o.v. hun eigen
deskundigheid?
 Waarom verwijst de huisarts naar de
GV-er?
 Waarom verwijst de huisarts niet naar
de GV-er?
 Betrek je zingevingsaspecten in je
diagnose?
 Wat hebben de huisartsen nodig van
ons?
 Hoe zien ze de GV-er en wat denken
ze dat wij doen?
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