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Stellingen 
 

behorende bij het proefschrift 
 

Learning spiritual care in Dutch hospitals 
 

The impact on healthcare of patients in palliative trajectories 
 

Jacob (Joep) van de Geer 
 
1. 
Verbetering van de aandacht voor de spirituele behoeften van patiënten en naasten in de palliatieve 
fase, is optimaal in de vorm van een kwaliteitsproject gericht op de ontwikkeling van een spiritueel 
zorgbeleid. 
 
2. 
Participeren in praktijkgericht onderzoek door middel van een multicenter trial is voor geestelijk 
verzorgers een praktische en effectieve manier om bij te dragen aan de ontwikkeling van een meer 
evidence-based professioneel handelen. 
 
3. 
De aandacht die zorgverleners in ziekenhuizen hebben voor spirituele, existentiële behoeften, 
levensvragen en zingeving is niet op het niveau dat patiënten in de palliatieve fase wensen. 
 
4. 
Verbetering van de aandacht voor spirituele, existentiële behoeften, levensvragen en zingeving is 
klinisch relevant. 
 
5. 
Dat het effect van de scholing in spirituele zorg minder effect heeft gehad op de competentie 
ontwikkeling van artsen dan van verpleegkundigen hangt samen met de geringere kennis die geestelijk 
verzorgers hebben van de dagelijkse praktijk van artsen, en kan derhalve verkleind worden door 
intensievere samenwerking met artsen. 
 
 
6. 
Aandacht voor de spirituele dimensie in de (palliatieve) zorg is heilzaam voor zowel patiënten en 
naasten als zorgverleners. 
 
7. 
Expertise centra voor Palliatieve zorg, regionale en lokale palliatieve consultatie teams in 
ziekenhuizen en Netwerken palliatieve zorg dienen te beschikken over minimaal één spiritueel 
consulent met een voldoende aanstelling om zowel een actieve bijdrage te leveren aan complexe 
patiëntenzorg als aan kwaliteitsprojecten gericht op het ontwikkelen van spiritueel zorgbeleid. 
 
8. 
Translating ‘spirituality’ with the Dutch word ‘zingeving’ makes no sense. 
 
9. 
Het ontbreken van aandacht voor de religieuze achtergrond van Prins van Oranje Willem Alexander en 
Prinses Maxima tijdens het grote interview voorafgaand aan de kroning en het ontbreken van een 
vaartuig met vertegenwoordigers van de grote spirituele en levensbeschouwelijke tradities in 
Nederland, tijdens de koningsvaart na de troonsbestijging, deed geen recht aan de betekenis en 
verbindende kracht van religie en levensbeschouwing in de Nederlandse samenleving. 


