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Voorwoord 
Op de titelpagina staat een afbeelding van de Japanse kunst Kintsukuroi. Dit is een kunstvorm, waarbij 
aardewerk dat stuk is gevallen hersteld wordt met behulp van goud of zilver. De filosofie is dat wanneer 
iets gebroken is geweest dit niet betekent dat het geen waarde meer heeft. In het boek Christelijke 
zorg: professional, praktijk en organisatie wat mede in opdracht van Lelie zorggroep is geschreven, 
stellen wij dat het geven van zorg vanuit christelijke inspiratie werken is aan heelheid in gebrokenheid. 
Deze afbeelding symboliseert dat: iemands waarde en waardigheid hangt namelijk niet af van de mate 
waarin hij of zij zorg nodig heeft. Dat is dan ook het uitgangspunt voor de handreikingen die hieronder 
zijn opgenomen. 

Deze handreikingen zijn het resultaat van onderzoek onder medewerkers van de verschillende divisies 
van Lelie zorggroep door het associate lectoraat Christelijke Professie aan de Christelijke Hogeschool 
Ede. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat medewerkers graag toerusting zouden ontvangen op 
verschillende thema’s en bij voorkeur in teamverband. De thema’s van de handreikingen laten zien dat 
er binnen Lelie zorggroep heel verschillende mensen werken. Waar de een behoefte heeft aan 
toerusting rond het levenseinde, wil een ander graag in gesprek over rouw. 

De handreikingen zijn ontwikkeld door medewerkers van Lelie zorggroep, docenten van de Christelijke 
Hogeschool Ede, Trijntje Scheeres van Reliëf onder leiding van Simon Polinder, associate lector van het 
associate lectoraat Christelijke Professie. Vervolgens zijn de handreikingen binnen de commissie 
Vorming- en Toerustingscommissie van Lelie zorggroep besproken en waar nodig aangepast. 

Het is de bedoeling dat deze handreikingen op basis op van feedback van de gebruikers worden 
aangepast en doorontwikkeld en waar nodig uitgebreid. 
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Inleiding 
 

▪ UITGANGSPUNTEN 
We gaan er in deze handreikingen vanuit dat levensbeschouwing, zingeving en zorg bij elkaar horen. 
Iedere zorgverlener heeft immers zijn ideeën en opvattingen over de zin, het doel en de oorsprong van 
het leven en dat kleurt de manier waarop je zorg verleent. Bij de verschillende divisies van Lelie 
zorggroep is altijd geprobeerd om zorg te verlenen vanuit christelijk oogpunt. Bij de ene divisie is dat 
specifieker uitgewerkt vanuit de reformatorische traditie en bij de andere divisie is dit meer uitgewerkt 
op een protestants-christelijke of een algemene manier. In onderstaande handreikingen proberen we 
aan te sluiten bij de verschillen die er zijn, maar vanuit één vertrekpunt, namelijk dat de christelijke 
traditie, het christelijk geloof kan helpen om goede zorg te verlenen. 

Sommige handreikingen komen specifiek voort uit de context van een van de divisies en zal dus voor 
andere divisies minder geschikt zijn. De verschillende handreikingen vormen samen een bibliotheek 
en iedereen kan er van lenen wat hem of haar kan helpen. 

De meeste handreikingen zijn zelfstandig te gebruiken, maar een aantal handreikingen hangen met 
elkaar samen. In dat geval is het handiger die achter elkaar te gebruiken. Dit geldt voor handreiking 1- 
5. Deze handreikingen gaan namelijk uit van het volgende. Handreiking 1 biedt een introductie tot het 
vraagstuk van zorg verlenen en christelijke geloof. Het vertrekpunt is daarbij dat christelijke identiteit 
niet alleen gaat over dat wat de medewerkers inbrengen, maar ook terugkomt in de manier waarop 
de dingen georganiseerd zijn en hoe zorg uiteindelijk handen en voeten krijgt. Kortom, het gaat om de 
medewerker (professional), de organisatie en de zorgpraktijk. Handreiking 2 en 3 gaan voornamelijk in 
op de medewerkers. Handreiking 4 gaat in op de organisatie. Handreiking 5 gaat over zorgpraktijk. Ons 
advies is om Handreiking 1 te volgen voordat begonnen wordt met Handreiking 2, 3, 4 of 5. Wel is het 
mogelijk om na Handreiking 1, Handreiking 2, 3,4 of 5 te volgen. 

▪ OPBOUW 
De handreikingen hebben allemaal dezelfde indeling. We hebben deze indeling ontleend aan de 
gedachte dat we tijdens een handreiking op reis gaan: ‘We gaan op reis en we nemen mee!’. Daarom 
kent elke handreiking tenminste vier vaste onderdelen. 

1. Wat is het doel van mijn reis? 
Elke handreiking heeft een doel. Daarom beginnen we elke handreiking met te beschrijven wat we 
voor ogen hebben met de handreiking. Dat helpt om de juiste verwachtingen te hebben en geeft de 
mogelijkheid om aan het einde te kijken of deze zijn waargemaakt. 

 
2. Welke route moet ik dan lopen? 
Om een bepaald doel te bereiken moet je sommige dingen weten. Je moet informatie hebben over de 
route. In dit deel van de handreiking proberen we kennis over te dragen. 

 
3. Welke bagage neem ik mee? 
Kennis over de bestemming en de route vereist bepaalde bagage. Wat stop je in je rugzak? Daarom 
gaat dit deel over de verwerking. Je doet iets met de kennis en past het toe op de dagelijkse praktijk. 

 
4. Wat schrijf ik op de ansichtkaart die ik naar huis stuur 
Als je dan eenmaal het doel hebt bereikt, de route hebt gelopen en hebt ervaren hoe bruikbaar je 
bagage was, dan is dat een mooi moment om naar je familie of vrienden/vriendinnen te schrijven wat 
je hebt ervaren en wat dat met je doet. Tijdens dit onderdeel vragen we je dus kort op te schrijven wat 
je hebt geleerd en wat je zou willen dat anderen hiervan leren. Wat neem je mee en wat geef je door? 
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5. Tweede mijl 
Sommige mensen vinden een bepaalde route te saai of te weinig uitdagend en willen graag een 
stukje verder lopen. Voor die mensen hebben we extra informatie over de route, of wat extra bagage 
toegevoegd. Dit is niet verplicht, maar bedoeld als een stukje verdieping. 

 

▪ HANDLEIDING 
De handreikingen zijn zo geschreven dat een teamcoach of iemand anders uit het team op basis van 
de behoefte of op basis van dat wat er gebeurt op dat moment met een beetje voorbereiding een 
bijeenkomst kan organiseren. In sommige gevallen is er bij een handreiking een gesprekshandleiding 
geschreven en zijn er bijlagen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden. In sommige gevallen is er ook 
per onderdeel een tijdsindicatie gegeven. Als dat niet het geval is, is het handig om van tevoren als 
gespreksleider een globale planning te maken en eventueel iemand te vragen de tijd te bewaken. 



6  

Handreiking 1: Christelijke identiteit in de zorg: een introductie 

▪ DOEL 

Stel je voor je dat je in gesprek raakt met een zorgmedewerker, laten we haar Martha noemen, die 
werkt bij een instelling met een christelijke grondslag. Je vraagt haar: “wat vind je ervan dat je bij een 
christelijke zorgorganisatie werkt?” Haar antwoord is: “christelijk? Ik heb er geen last van.” Wat zou je 
van die reactie vinden? 

In deze handreiking verdiepen we ons in de vraag wat christelijke identiteit in de zorg is, waar het 
vandaan komt en hoe je daar zelf een plaats in hebt. 

Leerdoel: je leert waar het vraagstuk van christelijke identiteit in de zorg vandaan komt en op welke 
manier dit in de organisatie een rol speelt. Je bent in staat om te reflecteren, ook het ingewikkeld 
wordt. 

▪ ROUTE 
Hoe is het gekomen dat we het hebben over ‘christelijke’ zorg? In het verleden zijn veel ziekenhuizen 
en zorginstellingen opgericht vanuit kerken of door christenen. Veel namen herinneren daar nog aan. 
Denk aan het Diaconessenhuis in Utrecht, maar ook aan het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in 
Amersfoort of de namen van verschillende huizen in Rotterdam, zoals Pniël, Siloam. De kerk wilde op 
deze wijze gehoor geven aan de Bijbelse roeping tot de ‘werken der barmhartigheid’. Dit kwam tot 
uiting in christelijke organisaties met een christelijk karakter en cultuur. Iedere kerk had zijn eigen 
organisatie, zowel Rooms-katholieken als protestanten. Dit noem je ‘verzuiling’. 

 
Aan het eind van de twintigste eeuw nam deze verzuiling af: zorginstellingen gingen fuseren en 
reorganiseren, ze gingen zich aanpassen aan een samenleving waarin levensbeschouwing minder 
zichtbaar werd. Waar voorheen organisaties een duidelijk christelijke uitstraling hadden door middel 
van gebruiken en regels, is deze duidelijkheid er tegenwoordig vaak niet meer. Ideeën over wat 
christelijke zorg is, lopen nogal uiteen. De een hecht aan herkenbaarheid van buiten, de ander niet. In 
diverse kerken is er verschil van mening over de verhouding van kerk en cultuur. Zelfs binnen kerken 
zijn de meningen nog weer verdeeld, al naar gelang opleiding, ervaring, leeftijd en levensgevoel. 

 
Daarnaast heeft iedere zorgverlener zijn eigen context en persoonlijke identiteit. Ook maakt het 
verschil waar je in de zorg werkzaam bent. De ene omgeving verschilt van de andere. Dat alles maakt 
dat christelijke identiteit vele aspecten kent. Identiteit komt in veel dingen en op veel manieren tot 
uiting. Het gevolg hiervan is dat mensen het vaak lastig vinden om over de christelijke identiteit van 
hun werk of organisatie te praten. Het wordt nog moeilijker als mensen hier ook handen en voeten 
aan willen geven. Al gauw ontstaan er dan allerlei discussies over wat wel en niet ‘mag’. 

Identiteit komt in veel dingen en op veel manier tot uiting. Het is niet alleen iets van de medewerkers, 
maar ook iets waar de organisatie iets mee moet en wat tot uitdrukking komt in de manier waarop 
zorg wordt verleend. Hieronder hebben we dat uitgetekend. In de ideale situatie komt de christelijke 
identiteit tot uiting in zowel het gedrag van de medewerkers, in de manier hoe de dingen 
georganiseerd zijn en de manier waarop zorg verleend wordt. 
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Een voorbeeld waarbij het niet klopt is als volgt. Bij zorgorganisatie St. Stefanus wordt van 
medewerkers verwacht dat zij aandacht hebben voor zingevingsvragen bij hun zorgvragers. Als er 
echter wordt gevraagd om extra bijscholing op dit punt dan is daar geen geld voor. Ook is er geen 
cultuur waarin mensen gemakkelijk praten over hun eigen geloof of in gesprek gaan over hun eigen 
zingevingsvragen. Ondertussen wordt er door de organisatie voortdurend naar buiten toe uitgedragen 
dat St. Stefanus erom bekend staat dat er oog is voor zingeving. 

Hoe zou jij hiermee omgaan? Dan moet je weten wat jouw aandeel hierin is en wat je mag verwachten 
van de organisatie. De christelijke identiteit hangt niet alleen van jou af als medewerker. De 
organisatie, de zorgvrager en de zorgsector hebben ook een verantwoordelijkheid. 

In de praktijk is dit vaak ingewikkeld. Daar komen we zo meteen op terug. We gaan eerst oefenen 
wat waar hoort. 

▪ BAGAGE 
In Werkblad ‘Uitspraken bij Handreiking 1’ vind je een lijst met uitspraken en het schema dat hierboven 
staat. Deze uitspraken zijn deels verzonnen of gebaseerd op uitspraken die medewerkers hebben 
gedaan tijdens interviews. Waar horen deze uitspraken? Hebben ze betrekking op de organisatie, de 
medewerkers of de zorgpraktijk of misschien of meerdere. Trek een lijn van de uitspraak naar het 
rondje waar het volgens jou behoort. Het kan dus zijn dat een uitspraak bij meerdere rondjes hoort. 

Als je dit voor jezelf hebt gedaan, ga je met iemand anders van de groep in gesprek over de lijnen die 
je hebt getrokken en waarom. 

Zoals je kunt zien komt christelijke identiteit in veel dingen terug. Daarnaast wordt waarschijnlijk 
zichtbaar dat identiteit vaak niet alleen iets is van de medewerker, maar dat ook de zorgpraktijk en 
organisatie een rol spelen. Daardoor kan het soms ook ingewikkeld worden, want hierdoor zijn er 
verschillende belangen en betrokkenen die allemaal een mening hebben. De kunst is om in concrete 
gevallen duidelijk te krijgen wie er precies betrokken zijn en wat je eigen aandeel en 
verantwoordelijkheid is. 

 

▪ ANSICHTKAART 

 
 
 

Professional 

 
 
 

Zorgpraktijk 

 
 
 

Organisatie 
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Nu we aan het einde van deze sessie zijn gekomen, is het de vraag wat je ervan geleerd hebt. Probeer 
dat in een korte zin te omschrijven alsof je een kaart verstuurd met daarin een korte weergave van 
hoe je vakantie of je reis was. 

 

▪ TWEEDE MIJL 
Verdieping: 

- lees hoofdstuk 2 van het boek Christelijke zorg: professional, praktijk en organisatie van 
Simon Polinder en Bart Cusveller. Dit hoofdstuk is te vinden op pagina 43 tot 64. Dit 
hoofdstuk is als bijlage toegevoegd aan deze handreiking. 
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Werkblad Uitspraken bij Handreiking 1 
1. ‘De mailtjes waarin gelukkig nieuwjaar gewenst wordt waardeer ik. En daar staan dan ook 

Bijbelteksten bij’. Rianne 
2. ‘Aandacht voor het zielenheil zou meer tijd een aandacht moeten hebben in de zorg’. Ralph 
3. ‘Ik word gevraagd opvoedondersteuning bij een homoseksueel stel te geven. Ik heb daar 

persoonlijk wel moeite mee’. Stefanie 
4. ‘We zijn een christelijke organisatie, maar er is wel veel roddel’, Janine, Curadomi 
5. ‘Dat ik voor mensen mag zorgen, is een voorrecht’. Frederik 
6. ‘Een cadeau van een cliënt neem ik ruimhartig aan. Ik doe de cliënt er een plezier mee’. 

Rashid 
7. ‘In het landschap van zorgorganisaties, heeft christelijke zorg meerwaarde’ Bart 
8. ‘Protocollen gebruik ik zo min mogelijk. Het gaat toch om de mens achter z’n ziekte’. 

Christine 
9. ‘Er is veel huiselijk geweld in het gezin waar ik ondersteun. Ik zou wel echtscheiding willen 

adviseren’. Bernadette 
10. ‘Je kunt je werk als christelijke zorgverlener niet goed doen als je dag niet begint met gebed’. 

Jeanine 
11. ‘Ik krijg weinig steun van mijn leidinggevende, dus ik trek in mijn werk mijn eigen koers’. 

Mehret 
12. ‘De huisarts adviseert het team over palliatieve sedatie, maar gaat daarin veel verder dan de 

zorgmedewerkers kunnen meemaken’. Melissa 
13. Ik vind het belangrijk om te weten bij welke kerk een cliënt hoort’. Esther

 
 
 

Zorgpraktijk 

 
 
 

Organisatie 

 
 
 

Professional 
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  2  
Drie generaties van christelijke visies op zorg 
De maatschappelijke en historische context 
van christelijke zorgvisies 

Bart Cusveller 
 
 
 

1 | Inleiding 
Tal van zorgorganisaties zeggen een christelijke identiteit te hebben 
en te werken vanuit een christelijke visie of, kort gezegd, christelijke 
zorg te verlenen. Wat bedoelen ze daarmee? Wat doen mensen wan- 
neer zij (zeggen) christelijke zorg (te) verlenen? Hoe verantwoorden 
zij wat daar christelijk aan is? We zagen in het vorige hoofdstuk dat 
de culturele en maatschappelijke context van die instelling substan- 
tieel veranderd is. Om de achtergrond te schetsen van de aandacht 
voor christelijke zorgpraktijken zoomen we in dit hoofdstuk in op 
de maatschappelijke en historische context van de vraag naar chris- 
telijke zorg. 

Allereerst constateren wij dat we historisch en sociologisch ge- 
zien achter aan een rij komen van mensen en organisaties die zich 
deze vraag eerder gesteld hebben (paragraaf 1). We zien dat er in het 
verleden op verschillende manieren is geprobeerd zorg te verlenen 
vanuit een christelijke overtuiging. We besteden aandacht aan drie 
generaties van antwoorden op de vraag wat christelijke zorg is 
(paragraaf 2). Aansluitend laten we zien waarom de benadering van 
christelijke zorg als iets onderscheidends, blijvends of wezenlijks 
onvoldoende steekhoudend is, omdat christelijke zorg in vele 
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dingen zit (paragraaf 3). Vervolgens zetten we uiteen dat de relatie 
christelijk geloof en zorg complex, gesitueerd en gelaagd is en intro- 
duceren we onze aanzet tot een eigen christelijke visie op zorg die 
zich voltrekt langs de lijnen: professional, zorgpraktijk en organisa- 
tie (paragraaf 4 en 5). 

 
 

2 | Drie generaties christenen in gesprek over 
christelijke visie op zorg 

Een visie op christelijke zorg staat nooit op zichzelf, maar is altijd 
een reactie op voorafgaande visies. Daarom zullen we beginnen met 
het schetsen van een beknopte voorgeschiedenis: wat is de aanloop 
en de huidige context van bezinning op de vraag naar het samen- 
gaan van geloof en zorg? We onderscheiden drie generaties in de 
naoorlogse discussie over de christelijke identiteit van zorgverle- 
ning. Daarna is de vraag: waaraan moet een visie op zorg eigenlijk 
voldoen om christelijk te zijn? 

 
2.1 | Charitatieve initiatieven aan de basis van zorg 

in West-Europa 

Dat de geschiedenis van de zorgverlening verstrengeld is met de 
geschiedenis van het christendom is meer dan eens gedocumen- 
teerd en beschreven (Van Heijst 2002, Buijs 2012). De komst van de 
christelijke gemeenschappen en tradities in West-Europa ging 
gepaard met de komst van gasthuizen,  armenhuizen,  opvanghui- 
zen en ziekenhuizen. Daar konden de kwetsbaren en gekwetsten in 
de samenleving onderdak en bescherming vinden. Het zorgen voor 
zieken, zwakken en stervenden was in het oude Europa (als het al 
gebeurde) een taak voor de slaven van het eigen huishouden. De lief- 
de van Christus en voor Christus drong gelovigen zich in te zetten 
voor het lichamelijk, geestelijk en eeuwig welzijn van de kwetsbaren 
en gekwetsten binnen en buiten de eigen kring. Aan kloosters, ker- 
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ken en individuele christenen danken wij dan ook tal van gezond- 
heidszorgvoorzieningen (denk aan de ziekengasthuizen in de grote 
steden). Gelovigen en geloofsgemeenschappen namen zodoende 
maatschappelijke initiatieven, die leidden tot de institutionalise- 
ring van zorginstellingen en overheidstaken in verschillende con- 
texten en vormen (De Lijster 2006, Steemers 2002). 

Niet alle tijden en plaatsen verdienen evenveel lof. Evenzovele 
tijden en plaatsen riepen hervormingsbewegingen en nieuwe vor- 
men van zorgverlening op. Zo was de zorgverlening in het Engeland 
van de negentiende eeuw, met haar opkomende industrie en ver- 
stedelijking, het werk van knechten en dienstmeiden die nergens 
anders een fatsoenlijke betrekking konden krijgen. Een jongedame 
uit de gegoede burgerij zou er niet over peinzen om in die omstan- 
digheden te gaan werken. Maar iemand die een goddelijke roeping 
ervaarde om zich in te zetten voor de behoeftige medemens kon met 
zijn of haar gezonde verstand vaststellen dat hij of zij het hardst 
nodig was waar de nood het hoogst was: de verpleging. De benodig- 
de kennis daarvoor kon geleerd worden in Duitsland, waar een 
school bestond voor diaconaal werk in de lutherse traditie. Aldus 
begon de gelovige Florence Nightingale een christelijke hervorming 
van de zorgverlening die leidde tot wat we nu kennen als het ver- 
pleegkundig beroep (Suurmond 2010). 

 
2.2 | Verzuiling en ontzuiling in de negentiende 

en twintigste eeuw 

De Nederlandse samenleving kende in de negentiende en twintigste 
eeuw zorgorganisaties die het gevolg waren van maatschappelijke 
bewegingen als het Réveil en de verzuiling. Initiatieven in de negen- 
tiende en vroegtwintigste eeuw werden opgezet langs de breuklij- 
nen van levensbeschouwelijke tradities en gaven het ‘maatschappe- 
lijk middenveld’ gestalte. Neem de wijkverpleging van het protes- 
tants-christelijke Groen-Oranje Kruis en van het rooms-katholieke 
Wit-Gele Kruis — toen dus nog ‘kruiszorg’. Door kerkelijke verte- 
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genwoordiging in besturen, pastorale bearbeiding en kerkelijk op- 
gegroeide zorgverleners werden wijkverpleging, maar ook verpleeg- 
huizen, instellingen voor ‘geesteszieken’ en ‘zwakzinnigen’ en zelfs 
algemene ziekenhuizen in stand gehouden. Bestuurders van nu 
hebben zelf misschien nog opleidingen genoten in christelijke zorg- 
instellingen die ooit namen droegen als ‘Zon en Schild’, ‘Vrederust’, 
‘Bethesda’ of Mariaziekenhuis. 

De theologie die hieraan ten grondslag lag, werd door en voor 
een brede kring van betrokkenen verankerd in herkenbare beleids- 
keuzen en gedragsvormen. Bijbellezen en ochtendgebed op de zie- 
kenzaal was niet uitzonderlijk. Hiermee kreeg het handelen in de 
zorgpraktijk een sterke verzuiling: zorginstelling hadden een 
levensbeschouwelijke of religieuze identiteit of signatuur en daar- 
mee de zorgverlening. Voor werkers in de zorgverlening verschenen 
verzuilde beroepsverenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging 
voor Christelijke Verpleegkundigen en Verzorgenden. Door kerkelij- 
ke vertegenwoordiging in besturen en personeel was een zekere van- 
zelfsprekendheid ontstaan van die verankering. Deze periode van 
georganiseerde zorg is reeds beschreven als een periode van georga- 
niseerd charitatief handelen (van Heijst 2002, Buijs 2012). 

Na de Tweede Wereldoorlog ging in Nederland een proces van 
ontzuiling door het maatschappelijke middenveld. Ontkerkelijking, 
de versterking van de verzorgingsstaat en, later, financieel-econo- 
mische beheersingsmaatregelen veroorzaakten inkrimping, fuse- 
ring dan wel opheffing van veel christelijke zorginstellingen. Dit 
gebeurde niet alleen in de zorg (zie het vorige hoofdstuk). Denk op 
het gebied van ziekenhuizen aan ‘gasthuizen’ (zoals het Pietersgast- 
huis, het latere Binnengasthuis in Amsterdam) die opgingen in 
‘medische centra’ (zoals het Amsterdam umc). Veelal verbleekte of 
verdampte daarmee de kerkelijke binding van zorginstellingen en 
de vanzelfsprekendheid van de verankering van de christelijke iden- 
titeit in beleid en gedrag. 
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2.3 | Eerste generatie van de ontzuilingsdiscussie: 

vraag en aanbod, gevulde algemeenheid en 
‘kleine herzuiling’ 

Deze ontwikkeling ging gepaard met discussie over wat het is een 
christelijke organisatie te zijn (Rijnsdorp e.a. 1979, Schepens 1997). 
Mogelijk zit dat niet in bidden of bijbellezen op de ziekenzaal. Maar 
waarin dan wel? Daarover ontstond, wat we kunnen noemen, een 
eerste naoorlogse generatie van een discussie over de aard en strek- 
king van de christelijke identiteit van praktijken en organisaties in 
de samenleving, zoals zorginstellingen. De discussies over bijvoor- 
beeld het bestaansrecht en de reikwijdte van christelijk onderwijs, 
christelijke omroeporganisaties, christelijke journalistiek, christe- 
lijke vakbonden en politieke organisaties zijn heel goed vergelijk- 
baar met discussies over de christelijke identiteit van zorginstellin- 
gen (Buijs 2003, Boer 1997). 

Sommigen zagen zich genoodzaakt de eigen organisatie op te 
heffen of samen te gaan met andere organisaties (zoals in de politiek 
arp, chu en kvp opgingen in cda). Anderen zagen zich genood- 
zaakt hun beleid en taal te verbreden tot op het punt dat voor velen 
de vraag opkwam wat er nog christelijk aan was (zoals in de journa- 
listiek Trouw of in het hoger onderwijs de vu). De namen van het 
Groen-Oranje en het Wit-Gele Kruis verdwenen, seculiere thuis- 
zorgorganisaties kwamen ervoor in de plaats. Protestants-christelij- 
ke streekziekenhuizen veralgemeniseerden (bijvoorbeeld van het 
protestants-christelijke Streekziekenhuis in Bennekom naar het zie- 
kenhuis Gelderse Vallei in Ede). Lokale verpleeghuizen gingen op in 
regionale woonzorggroepen (St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis en 
De Ligtenberg in Amersfoort worden Beweging 3.0). Maar waar 
bleef daarbij het christelijke? 

In deze eerste generatie van de ‘postverzuilingsdiscussie’ over de 
christelijke identiteit van zorginstellingen kunnen we verschillende 
sporen onderscheiden. Zo zijn er degenen die zich laten leiden door 
vraag en aanbod: als er geen vraag meer is naar christelijke zorg, 
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prima, laat die ontzuiling dan maar gebeuren. Ter vergelijking: als 
er geen christelijke televisiekijkers meer zijn (of althans geen chris- 
telijke kijkers meer die van huis uit nog lid van een christelijke 
omroepvereniging geworden zouden zijn), laat de ncrv en de kro 
dan maar ter ziele gaan. Sommigen zeggen zo over het aanbod in de 
zorg: als christelijke zorginstellingen niet duidelijk kunnen maken 
wat zij toevoegen aan de gezondheidszorg, laat ze dan maar ontzui- 
len. Dan kunnen ze evengoed aanbieden wat ieder ander aanbiedt en 
ophouden christelijk te zijn (Van Nijen 1999, 2003 en 2005; Groen 
1998; Balkenende en Van der Ploeg 1998). 

Er zijn in deze eerste generatie ook mensen die een andere weg 
zoeken voor de oorspronkelijke principes van de christelijke zorg en 
weigeren het hoofd in de schoot te leggen. Ten eerste zijn er die het 
maatschappelijke initiatief als een algemeen menselijke, generieke 
structuur zien die ook door ieder op eigen wijze kan worden gevuld. 
Zij denken ‘impliciet’, dat wil zeggen dat het vanuit christelijk oog- 
punt goed is dat er zorginstellingen zijn en dat die algemene struc- 
tuur door degenen die een kerkelijke binding hebben kan worden 
ingevuld met een christelijke cultuur of ‘kleur’. Sommigen noem- 
den dat ‘gevulde algemeenheid’. Dat kan misschien niet altijd expli- 
ciet worden benoemd, maar als dat door ons soort mensen voor ons 
soort mensen wordt gedaan is het voor de goede verstaander aanwe- 
zig (Noordegraaf 1983). 

Ten tweede is er wat men een ‘kleine herzuiling’ kan noemen. 
Hierbij valt te denken aan het inrichten van kleine christelijke in- 
stanties en denktanks in de zorg, zoals de Katholieke Vereniging van 
Zorginstellingen en de Christelijke Vereniging van Zorginstellingen 
(nu samen Reliëf ), de Nederlandse Patiënten Vereniging en het Prof. 
dr. G.A. Lindeboom Instituut. Hier werd veeleer geprobeerd aan te 
geven en te behouden waar het christelijke van oudsher in heeft 
gezeten, zoals een ethisch beleid, de instellingscultuur en het perso- 
neelsbeleid, en wat het goed recht hiervan is (Cusveller 1996). Niet 
enkel vanuit de intentie om op de rem van maatschappelijke ont- 
wikkelingen te trappen (hoewel dat soms ook), maar vooral om 
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positie in te nemen naast en soms tegenover anderen die ‘schuiven’ 
en, niet het minst, om voor de eigen groep ‘gepaste zorg’ te blijven 
vinden (Boer 1997, Boer en Kralt 1996, Pijnenburg en Leget 2011, Van 
Haaften 1999). 

In andere sectoren van de samenleving kan hier de vergelijking 
gemaakt worden met de Evangelische Omroep, de Reformatorisch 
Politieke Federatie, de Christelijke Hogeschool Ede, die in deze peri- 
ode opkwamen met als leidende gedachte: liever klein maar fijn. We 
kunnen deze beweging zien als een inventarisatie van wat er nog 
over is van expliciet en soms exclusief christelijke zorg. Initiatieven 
als Zicht op zorg (later Focaris), Federatie van Evangelische Organi- 
saties in de zorg (nu Transmissie), Gereformeerde Landelijke Instel- 
ling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (nu Eleos), de 
christelijke beroepscode van rmu en cgmv, proberen het hoofd 
evenmin in de schoot te leggen en de christelijke identiteit van zorg 
opnieuw in eigen kring te verwoorden en te verankeren. Hier vinden 
we bijdragen om besturen en medewerkers in een tijd van ontzui- 
ling een taal aan te reiken om zorg te blijven zien vanuit een christe- 
lijke identiteit, hoe lastig de professionele en bestuurlijke taal zich 
daartoe ook verhoudt (Jochemsen 2003, Polder en Van der Wal 2003). 

 
2.4 | Tweede generatie van de ontzuilingsdiscussie: 

van expliciete theologische bezinning en 
christelijke taal naar inclusieve, professioneel 
gangbare taal 

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zien we een volgende 
generatie in de discussie over de christelijke identiteit van zorg. 
Deze tweede generatie is het beste te plaatsen als een reactie op 
bovengenoemde eerste generatie, met name op de uitloper van de 
‘kleine verzuiling’. De christelijke zorginstellingen die op die manier 
graag het erfgoed van Réveil en verzuiling willen verankeren in be- 
leid en gedrag, ontkomen ook niet helemaal aan de uniformerende 



Binnenwerk Christelijke zorg_Opmaak 1 20-03-19 15:18 Pagina 50 

50 

 

 

 
 
 
 

werking van de kwaliteitssystemen en financiële kaders die in het 
laatste kwart van de twintigste eeuw in de zorg opkomen. 

De neoliberale politiek met haar seculiere mens- en maatschap- 
pijvisie dringt ook in de gezondheidszorg door en de algemene, lan- 
delijke beroepsopvattingen beheersen de discussies en keuzes. En 
bovendien blijkt het, bijvoorbeeld afhankelijk van de regio waar 
men woont en werkt, niet mee te vallen om binnen de verzuiling 
voldoende middelen en personeel te vinden om naar eigen ‘praat, 
daad, gelaat en gewaad’ te blijven functioneren en ‘gepaste zorg’ te 
bieden. Uit een onderzoek blijkt dat medewerkers hun identiteit als 
puntje bij paaltje komt dan ook vooral identificeren met iets impli- 
ciets, hun beroepshouding (Van Leeuwen en Cusveller 2012). Hoe 
dan toch een christelijke visie vast te houden? 

In tegenstelling tot het idee van gevulde algemeenheid of van 
kleine verzuiling (eerste generatie) zien we her en der een zogezegd 
‘procesmatige’ reactie in het verwoorden van christelijke identiteit 
van de zorg: niet per se onderscheidend en principieel, maar maxi- 
maal communiceerbaar en ten minste verenigbaar met christelijke 
wortels. In deze tweede naoorlogse generatie van de discussie over 
de christelijke identiteit in de zorg wordt al te traditioneel christe- 
lijke taal vernieuwd of losgelaten. Er wordt bijvoorbeeld bewust 
gekozen voor aansluiting bij de narratieve en zorgethische benade- 
ringen, waarin zorgzaamheid en aandacht leidende principes zijn. 
We zien dit bijvoorbeeld in het werk van de koepel van christelijke 
zorginstellingen, Reliëf (Tromp 2006). De uitdrukking ‘pastorale 
zorg’ of ‘geestelijke verzorging’ wordt soms losgelaten, waarvoor 
‘moreel beraad’, ‘levensboek’ en ‘aandacht voor zingeving’ in de 
plaats komen. 

Ook andere concepten die geestverwant zijn met traditionele 
christelijke visies maar breder communiceerbaar zijn binnen een 
professioneel paradigma krijgen populariteit in christelijke zorgin- 
stellingen en zorgopleidingen. Te denken valt aan ‘menslievend- 
heid’ (Annelies van Heijst), ‘presentie’ (Andries Baart), Planetree, 
‘normatieve professionalisering’ (Harry Kunneman), ‘waardenge- 



Binnenwerk Christelijke zorg_Opmaak 1 20-03-19 15:18 Pagina 51 

51 

 

 

 
 
 
 

dreven’ of ‘waardengestuurd’, of verpleegkundige begrippenkaders 
als het Neuman Systems Model waarin de spirituele variabele een 
van de dimensies van het menselijk functioneren is. 

Gemeenschappelijk aan deze tweede generatie van de naoorlog- 
se discussie is dat expliciete theologische bezinning en christelijke 
taal op de achtergrond komt te staan en inclusieve, professioneel 
gangbare taal op de voorgrond komt te staan. Tevens wordt het 
raakvlak van zorgpraktijk, zorgbeleid en levensbeschouwelijke wor- 
tels met name gezocht in de aandacht voor zingeving en moraliteit 
in de dagelijkse realiteit van zorg verlenen en zorg ontvangen in de 
individuele zorgrelatie. ‘Niet meetbaar, wel merkbaar.’ 

 
2.5 | Naar een derde generatie: expliciete theologische 

bezinning op christelijke zorg 

Zo is het te plaatsen dat we de opkomst van een derde generatie van 
de discussie over geloof en zorg meemaken. Niet omdat er eerder 
geen goede dingen gezegd werden. Wel omdat een keuze voor het 
een ook automatisch een keuze voor niet iets anders inhoudt. Zo 
bleek uit het genoemde onderzoek onder christelijke zorgverleners 
dat zij hun christelijke identiteit vooral  zien  als  iets  impliciets,  en 
dat zij het lastig vinden zich te verhouden tot situaties waarin hun 
identiteit expliciet zou kunnen, mogen of moeten zijn, zoals in 
beleidskeuzes of behandelkeuzes. Men kan dan wel deelnemen aan 
moreel beraad of aandacht voor zingeving (de winst van de tweede 
generatie), maar wat dan nog meer in te brengen naast punten die 
ten minste verenigbaar zijn met christelijke  identiteit?  Hoe  weer  
van het hoe (proces) naar het wat (inhoud)? 

Hier wordt de ruimte gezocht voor een hernieuwde theologische 
bezinning op christelijke zorg. Het paradigma van maximaal com- 
municeerbare taal roept de vraag op naar de inspiratie en communi- 
catie van oorspronkelijk christelijke taal. Er wordt weer getast naar 
expliciete en soms exclusieve herbeleving van christelijke identiteit, 
van theologische en christelijk-filosofische bezinning op de zorg en 
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ziekte (Lelie zorggroep, het Congres Geloof en Zorg, Van Weel- 
Bethesda ziekenhuis). Er worden nieuwe verbindingen van geloof en 
zorg gezocht binnen instellingen. Er worden nieuwe vormen van 
christelijke zorg in de ‘participatiesamenleving’ verkend. Er wordt 
samenwerking gezocht op thema’s die met niet-christenen gedeeld 
worden maar wel duidelijk vanuit de eigen christelijke identiteit, 
zoals het initiatief rond waardig ouder worden en sterven. Hier is 
ook ruimte voor de ‘reformatorischen’ of bevindelijk gereformeer- 
den om hun visies in te brengen (zoals de sgp doet rond huwelijks- 
trouw). Dat vraagt om bekwaamheid hoe in pluriforme samenle- 
ving te onderscheiden en te argumenteren. 

Kort en goed, de vraag naar de christelijke identiteit van of chris- 
telijke visie op zorg die we nu stellen heeft een lange historische en 
maatschappelijke aanvliegroute. Zelfs alleen al in de heel recente 
geschiedenis kunnen we een pendelbeweging zien in de antwoor- 
den op deze vraag. Die is nu weer uitgekomen bij de behoefte aan 
een theologisch hernieuwde verkenning. Hier is echter nog werk te 
verzetten, omdat de theologische taal waarin vroeger gesproken 
werd over christelijke zorg is weggezakt en niet altijd vanzelfspre- 
kend meer is in verhouding tot zorg. Tegelijk leven we in een maat- 
schappij waarin een meerderheid van de bevolking weliswaar niet 
meer regelmatig naar een christelijke kerk gaat, maar waarin joods- 
christelijke tradities, instellingen en ‘normen en waarden’ nooit ver- 
dwenen zijn. De bronnen en mensen die erbij willen leven zijn er 
nog. Er is goede kans dat we ook in de zorg weer woorden kunnen 
geven aan de inspiratie, normering en inrichting van zorgpraktij- 
ken en zorginstellingen van nu. 

 
 

3 | De onhoudbaarheid van het dominante denken over 
christelijke zorg als ‘anders’, ‘blijvend’ en ‘wezenlijk’ 

Wie de vraag stelt: ‘Wat is christelijke zorg?’, blijkt uit deze schets 
verschillende antwoorden te kunnen krijgen. Verschillende mensen 
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verstaan verschillende dingen onder ‘christelijke zorg’ of, anders 
gezegd, hebben gegeven de historische en maatschappelijke context 
verschillende verwachtingen van het antwoord. Aangezien ze ver- 
schillende verwachtingen hebben van wat ze onder ‘christelijk’ en 
onder ‘zorg’ verstaan komen ze tot verschillende visies. Het kan dan 
ook verhelderend zijn een spade dieper te gaan en te kijken wiens 
verwachtingen het zijn, welke verwachtingen het precies zijn, en 
vanuit welke kaders deze verwachtingen voortkomen. 

Hiermee bekijken we de benaderingen die we hierboven in de 
recente geschiedenis schetsen meer systematisch, van binnenuit, 
en kunnen we het zich ontwikkelen van volgende perspectieven ook 
weer beter begrijpen. In andere hoofdstukken gaan we inhoudelijk 
in op het samengaan van geloof en zorg. Hier kunnen we misschien 
al wel vast zien welke kant we niet op willen. 

 
3.1 | Christelijk is ‘anders’? 

Wat we veel tegenkomen, bijna een reflex onder veel christenen, is 
dat zorg ‘christelijk’ mag heten wanneer die zorg zich onderscheidt 
van andere zorg, een ‘meerwaarde’ heeft, een ‘unique selling point’ 
is of iets van dien aard. Christelijke zorg is anders dan andere zorg of 
zou dat moeten zijn. Wat zou het er anders toe doen? Dit lijkt ons bij 
nadere analyse een onhoudbare gedachte. ‘Gij geheel anders’ wordt 
wel geciteerd. Maar om te beginnen, werkelijk ‘geheel’, letterlijk in 
alles? Het is lastig vol te houden dat het geloof inderdaad overal ver- 
schil maakt. En waarom zou dat moeten? Misschien dus niet overal. 
Maar waarin het verschil dan gelegen is wordt vaak helemaal niet 
systematisch duidelijk gemaakt en er wordt dan ook verschillend 
over gedacht. 

Evenmin is duidelijk hoe het ‘andere’ precies verschil maakt. Niet 
alleen moet zorg volgens dit criterium anders zijn, maar ook moet 
dat volgens sommigen op een specifieke manier tot uiting komen 
of zichtbaar zijn. Misschien ‘niet meetbaar maar wel merkbaar’, 
zeggen sommigen. Maar ook dat is meestal geen erg duidelijke 
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verwachting. Wanneer is iets merkbaar? Vaak worden dingen ge- 
noemd waaraan men goedbeschouwd nog niet kan merken of zien 
dat het primaire proces, de zorgverlening zelf, christelijk is, zoals 
personeelsbeleid of organisatiecultuur. 

Weer anderen gaan hier nog verder en zeggen dat de christelijke 
identiteit niet alleen gelegen is in een verschil en dat dit niet alleen 
tot uiting moet komen, maar dat dit ook getuigend moet zijn (mis- 
schien zelfs ‘overtuigend anders’) om christelijk te mogen heten. 
Getuigend van Jezus Christus, naar Wie christelijke zorg genoemd 
wordt, misschien in daden, maar mogelijk ook in woorden. Dat zou- 
den niet-christenen inderdaad nooit doen, maar er blijft in de prak- 
tijk de vraag of dit nu de zorg (van eten geven tot psychotherapie) 
anders maakt dan andere zorg. Doet men dan (alleen of vooral) 
andere dingen? Welke dan? Krijgt zorg dan een ander ‘karakter’? 
Welk dan? Kortom, het is niet helemaal zo makkelijk om te zien wat 
men precies bedoelt als men zegt dat christelijke zorg getuigend 
moet zijn. Dat kan ook de kern niet zijn. 

Niet alleen is het vaak een open vraag op welke manier de ver- 
wachting dat christelijke zorg ‘onderscheidend’ is  bedoeld  wordt.  
Het blijkt ook niet eens zo makkelijk een goed voorbeeld te geven dat 
voldoet aan het criterium. Ooit was er bijvoorbeeld niet veel zorg in 
Europa, maar het kan beargumenteerd worden dat het een vrucht is 
van de christelijke geschiedenis van Europa dat er  nu  überhaupt 
zorg wordt verleend. Is dit dan voldoende om zorg überhaupt, vroe- 
ger en vandaag, ‘christelijk’ te noemen? Kennelijk niet,  anders  was 
de vraag naar onderscheid niet opgekomen. Kennelijk is er vandaag 
de dag iets niet christelijk aan sommige zorg, zelfs als die ooit is 
voortgesproten aan christelijke tradities in Europa. Maar als ‘zorg 
überhaupt’ niet christelijk is wat is dan wel een goed voorbeeld? 
Specifieke voorbeelden? 

Neem de hospicebeweging die Dame Cicely Saunders in Enge- 
land begon, omdat haar christelijke levensovertuiging haar ertoe 
drong om mensen zorg te verlenen die dat onvoldoende kregen, 
namelijk terminale patiënten (De Lijster 2006). Een duidelijk voor- 
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beeld van christelijke zorg? Op het eerste gezicht wel. Maar tegen- 
woordig vindt iedereen hospicezorg een goed idee en deze wordt 
dan ook door christenen en niet-christenen verleend. Er is dan alleen 
niet langer onderscheid en nu wordt dit type zorg zelden meer 
‘christelijk’ genoemd. Toch wordt er vanuit een christelijke traditie 
en vanuit een christelijke grondhouding zorg verleend, misschien 
zelfs binnen een zichzelf christelijk noemende organisatie, en dat 
komt ook nog tot uiting – zelfs als niet-christenen helpen die zorg te 
verlenen. Kortom, wat aanvankelijk een goed voorbeeld van christe- 
lijke zorg genoemd leek te kunnen worden, is dat – als het later niet 
meer onderscheidend is – kennelijk later niet meer. 

 
3.2 | Christelijke zorg is ‘blijvend’? 

Het criterium ‘onderscheid’ (het unieke of exclusieve als kenmerk 
van het christelijke) heeft niet alleen het probleem dat het verschil- 
lende varianten kent, maar ook dat het niet goed toepasbaar is. Niet 
alleen zijn sommige varianten te streng (bijvoorbeeld dat de naam 
van Christus moet klinken), maar er zijn ook moeilijk voorbeelden 
te vinden die eraan voldoen: ooit voldeden ze eraan, en nu niet meer. 

We moeten naar aanleiding van het bovenstaande zeggen dat 
ongemerkt een ander criterium meespeelt, een onuitgesproken ver- 
wachting verstrengeld met onderscheid: wanneer zorg onderschei- 
dend christelijk is dan is het dat blijvend. Als iets eenmaal een ken- 
merk van christelijke zorg is dan is het dat altijd (en overal en voor 
iedereen). Niet alleen exclusief, maar ook universeel. 

Soms worden deze verschillende twee criteria niet onderschei- 
den en wordt het een gezegd en het andere (mede) bedoeld. Histo- 
risch gezien blijkt het echter een illusie om te denken dat er een lijst- 
je is van kenmerken die zorg (alleen of tezamen) voor eens en voor 
altijd ‘christelijk’ maken. We begeven ons op glad ijs om christelijke 
zorg te legitimeren met iets waardoor zorg onderscheidend zou 
zijn, of iets waardoor zorg blijvend christelijk is. Immers, wanneer 
een niet-christen dat dan ook gaat vinden, zie het voorbeeld van de 
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hospicezorg, dan is het andere niet anders meer en vervalt deze legi- 
timatie van het christelijke. Terwijl het toch de vraag is waarom hos- 
picezorg, waar en wanneer dan ook, geen christelijke zorg zou zijn. 

 
3.3 | Christelijk is ‘wezenlijk’? 

Wanneer gezegd wordt wat zorg tot christelijke zorg maakt wordt, 
zoals we al even zagen, soms ook uitgegaan van een minder strenge 
variant. Dit is de gedachte dat christelijke zorg niet christelijk is 
door iets uiterlijks of expliciets dat onderscheid maakt, maar iets 
innerlijks of impliciets dat dan wel wezenlijk is, iets principieels, 
iets essentieels, het karakter of iets dergelijks. De uitdaging is ook 
dan om te laten zien wat dan wezenlijk christelijk is en hoe dit ver- 
bonden is aan deze of gene voorbeelden van zorg. In welk opzicht 
moet het wezenlijk zijn en wat is het in de zorg waaraan het wezen- 
lijke kleeft? Aan de daden, of aan de woorden? Aan de intenties, of 
aan de resultaten? Aan de relatie, de presentie, of aan de interven- 
tie? Aan de zuivere leer of aan de context? Ethisch gezegd: aan de 
deugden van de professional, aan de normen van het beroepshande- 
len, of aan de waarden van de professie op zich? Waar vaak aan 
gedacht wordt is dat het christelijke kenmerk ergens in moet zitten, 
dat het een intrinsiek aanknopingspunt heeft, dat de aard, een kern, 
een essentie, een hart, een ziel ergens vindbaar is en aanwijsbaar 
verbonden met iets in de zorg zelf. Maar het is niet helder wat met 
deze metaforen bedoeld wordt. 

Het is nu dus nog steeds de vraag of er inderdaad iets is, een 
enkel ding (blijvend, onderscheidend, wezenlijk) aan de hand waar- 
van men een voorbeeld van zorg systematisch als christelijk kan 
beoordelen. Leert de wijsheid der eeuwen en de ervaring en het 
gezonde verstand van nu ons niet dat zorg veeleer christelijk kan 
zijn in verschillende (en misschien wel vele) opzichten en dat het 
verschillend werkt voor verschillende mensen en verschillende situ- 
aties? Het maakt niet alleen uit volgens welke (wezenlijke, blijvende, 
andere) ‘richting’ men zorg christelijk wil noemen, maar ook wat de 
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diversiteit van structuren van zorg zelf is en van contexten waarin 
mensen haar verlenen (Mouw & Griffioen 1993). Christelijke zorg is 
vele dingen, afhankelijk van de reden waarom men het zo wil noe- 
men. Niet uit relativisme, maar uit realisme. De verschillende crite- 
ria wijzen op verschillende niveaus, hebben betrekking op verschil- 
lende dimensies, in verschillende situaties van zorg. Het antwoord 
op de vraag naar christelijke zorg is meer gelaagd en gesitueerd en 
dynamisch dan in veel christelijke zorgvisies is beschreven. 

 
 

4 | Zorg verlenen als handelen in praktijken en instituties 
In de voorgaande paragraaf hebben we laten zien dat het idee dat 
christelijke zorg wezenlijk, blijvend of altijd anders is niet houdbaar 
is. Daarmee willen we niet zeggen dat christelijke zorg niet bestaat, 
maar dat het niet tot een enkel ding kan worden gereduceerd. Chris- 
telijke zorg komt juist in vele dingen tot uitdrukking en heeft ver- 
schillende dimensies. In onderstaande paragrafen willen we nog 
dieper ingaan op de complexiteit, gelaagdheid en samenhang van 
zorg in relatie tot levensbeschouwing. 

 
4.1 | Zorgpraktijken: complex en genormeerd 

Over de structuren, de gelaagdheid van zorg waaraan het levens- 
beschouwelijke hecht is de laatste jaren wel geschreven door chris- 
tenen (en geestverwanten). Zo is er het werk van Van den Brink- 
Tjebbes, het normatieve praktijkenmodel van Jochemsen en Glas, 
het zorgethische werk van Van Heijst, Leget, Gastmans en Cusveller, 
de presentietheorie van Baart, en zo meer. Wat zij duidelijk maken is 
dat professionele zorg verschillende ‘lagen’ kent, of componenten, 
waarvan levensbeschouwelijke interpretaties relevant zijn. In deze 
sectie een kleine fenomenologie van enkele van die ‘samengesteld- 
heden’ van zorgpraktijken. 



Binnenwerk Christelijke zorg_Opmaak 1 20-03-19 15:18 Pagina 58 

58 

 

 

 
 
 
 

Zo is er het ene individu en het andere individu, die elk een eigen 
attitude, mentaliteit en set van overtuigingen hebben, waarover het 
vaak gaat als het om christelijke zorg gaat. Maar die twee individu- 
en hebben samen een zorgrelatie en dit is op zich al van belang, 
maar in het kader van die relatie vindt ook nog eens interactie plaats 
die in het kader van christelijke zorg relevant is. Een deel van die 
interactie noemen we professioneel en een deel van die interactie is 
algemeen menselijk. Beide overlappen elkaar maar verdienen vanuit 
christelijk oogpunt afzonderlijk en in samenhang aandacht. Binnen 
die gelaagde en samenhangende interacties zijn sommige dimen- 
sies spannender vanuit christelijk oogpunt dan andere, zoals het 
functioneren in levensbeschouwelijk, religieus, spiritueel of existen- 
tieel opzicht, en in ethisch en sociaal opzicht. Maar dit kan weer niet 
los van kennis en vaardigheden die onderwezen en bewaakt moeten 
worden willen we van christelijke zorg kunnen spreken. Voorts is er 
de specifieke aandacht voor goede en kwade keuzes in de zorg en 
haar niveaus en randvoorwaarden, waaraan christelijke ethici aan- 
dacht geven. Christelijke zorg is vele dingen, niet alleen omdat het 
christelijke vele dingen is, maar ook omdat zorg vele dingen is. 

Wie wil nadenken over de vraag wat christelijke zorg is kan dus 
nadenken over de verschillende verwachtingen die men heeft van 
het antwoord op de vraag wat een christelijke zorgpraktijk is. In de 
literatuur doet men dit onder meer door aandacht te besteden aan 
de vraag wat, als zorg een praktijk is, dan de lagen of structuren van 
een praktijk zijn, en ook de lagen en structuren van de bijpassende 
randvoorwaarden en instituties. Men bespreekt meestal om te 
beginnen wat een praktijk is door te betogen wat het in ieder geval 
niet is, bijvoorbeeld dat zorg niet neerkomt op het uitvoeren van een 
set instructies of het toepassen van kennis, of het beantwoorden aan 
een bureaucratisch of technocratisch regime, maar het beheersen 
van een sociaal en historisch gegroeid vak of ambacht. Het filoso- 
fisch-ethische denken over menselijke handelingssamenhangen als 
praktijken heeft een stevige aanzet gekregen in de twintigste eeuw 
door het werk van Alasdair MacIntyre en Hans-Georg Gadamer, en 
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is verder ondersteund op het gebied van beroepshandelen door 
Donald Schön en Richard Sennett (Cusveller 2004, 2014). 

Ook zijn er in Nederland christenen die over dit aspect van pro- 
fessionele zorg schrijven om haar complexiteit aan te snijden, zoals 
vertegenwoordigers van de reformatorische wijsbegeerte (‘analyse 
van de normatieve structuren van sociale praktijken’ [of normatieve 
praktijkenmodel] als de geneeskunde) (Glas en Jochemsen 1997). 
Niet christelijk maar wel congeniaal is het denken in termen van 
normatieve professionalisering (Van Ewijk en Kunneman 2013). Het 
punt in de meeste van deze studies is dat het vanuit christelijk oog- 
punt van belang is om een goed begrip te krijgen van de gelaagdheid 
van een beroepspraktijk als zorgverlening, omdat er vele aanhech- 
tingspunten zijn waaraan een predicaat als christelijk (of niet-chris- 
telijk) kan hechten of worden gehecht. 

 
4.2 | Zorg als gelaagd en gesitueerd handelen 

Naast de structuur van de praktijk die christelijke zorg is, is er ook 
een gelaagdheid in de zorg zelf die uitmaakt wat men christelijke 
zorg wil noemen. Het zorgbegrip is ook al enige tijd onderwerp van 
studie en discussie, dus wie werk leest van bijvoorbeeld Joan Tronto, 
Gabriël van den Brink en Jan Vorstenbosch komt verschillende ana- 
lyses van zorg tegen, of misschien beter, verschillende verbanden en 
soms verwante verschijnselen die aangeduid worden met het woord 
‘zorg’. Onder de vele mensen die over zorg schrijven is het lang niet 
altijd duidelijk in welke betekenis(sen) zij het woord bedoelen. Zo is 
er de persoonlijke bezorgdheid of zorg hebben, de praktische activi- 
teit of zorg geven, maar ook de ethische verantwoordelijkheid of 
zorg dragen (Cusveller 1999; Tronto 2009). Deze betekenisnuances 
kunnen nog gemakkelijk verbonden worden met zorg verlenen in het 
kader van de gezondheidszorg. Maar bijvoorbeeld Joan Tronto, hoe- 
wel haar werk tot de zorgethiek wordt gerekend, maakt haar uitleg 
van zorg zo breed dat hieronder zo ongeveer valt wat gereformeerde 
theologen wel het ‘cultureel mandaat’ hebben genoemd. 
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Kortom, wie de vraag stelt wat een zorgpraktijk christelijk maakt 
hanteert altijd bepaalde criteria voor een dimensie van de zorg die 
hij of zij als christelijk wil aanwijzen. Is de persoonlijke opstelling 
christelijk, of het praktische handelen, of de ethische verantwoorde- 
lijkheid, of het resultaat, of het systeem, het functioneren van de 
institutie, of de algemeen menselijke cultuurvormende handelings- 
samenhang? Of allemaal? 

 
4.3 | Christelijke zorg als gelaagd en gesitueerd 

Die veelheid maakt dat het hier zoals gezegd nodig is ook aan te snij- 
den wiens vraag het is en in welke context deze gesteld wordt. 
Wanneer een professional zich afvraagt wanneer zijn of haar zorg 
christelijk is, dan bedoelt hij of zij vaak in hoeverre hij of zij in rela- 
tie tot de zorgvrager wel de juiste handelingen heeft verricht, de 
juiste keuzes heeft gemaakt, de juiste dingen gezegd. Als ik als 
christelijke verpleegkundige in een hospice een stervende zorgvra- 
ger niet op het wenkend heil in Jezus Christus heb gewezen, wat 
voor christelijke verpleegkundige ben ik dan? 

Ook managers en bestuurders en zorgverzekeraars en beleids- 
makers stellen de vraag naar het christelijke. Zij hanteren die crite- 
ria om bijvoorbeeld te beslissen of christelijke zorg vergoed moet 
worden of dat het vestigingsrechten krijgt of dat het voldoet aan de 
kwaliteitscriteria van de Inspectie, of iets dergelijks. En dan kan het 
zijn dat ze naar een heel ander antwoord op zoek zijn dan de zorgver- 
lener die zich alleen afvraagt of zij in haar werk wel een trouwe vol- 
geling van Jezus Christus is. Of misschien is het een antwoord dat 
wel landelijk maar niet lokaal herkend wordt. Voor de vraag welke 
criteria men aanhoudt om te bepalen wat christelijke zorg is maakt 
het uit wie de vraag stelt en in welke context de vraag wordt gesteld. 
Het antwoord op de vraag wat een zorgpraktijk anders maakt dan 
een andere praktijk is, anders gezegd, vooral interessant in het licht 
van het doel waarmee men die vraag beantwoord wil krijgen. 
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Voor de vraag wat christelijk aan zorg kan zijn of wat een christelij- 
ke visie anders is dan andere visies geldt eveneens dat verschillende 
mensen verschillende criteria aanhouden voor het antwoord dat ze 
op de vraag verwachten. Moet de visie concreet zijn (en zo ja hoe 
concreet dan) of kan ze conceptueel zijn? Moet het een individuele 
visie of een collectieve zijn (voor wie geldt ze)? Gaat de vraag eigen- 
lijk over gewenste gedragsindicatoren of (ook) houdingsaspecten 
(ook weer: zichtbaar of onzichtbaar)? Moet het een heel ideologische 
visie, politiek communiceerbare zijn of een die een zekere pragma- 
tiek in de toepassing toelaat? Gaat het om de integratie in professi- 
oneel, bestuurlijk of persoonlijk handelen? Enzovoort. 

En dan is er nog de vraag: wat is ‘het christelijke’ op zich? Is het 
in orde als het christelijke impliciet is in de praktijk of zijn we pas 
tevreden als het christelijke expliciet is? Moet de visie exclusiviteit 
en onderscheid opleveren of staat ze overlap tussen christelijke en 
niet-christelijke praktijken toe? Kan het christelijke concurrerend 
zijn voor andere visies of gaat het over iets zodanig anders dat het 
hooguit aanvullend kan zijn? Moet het geformuleerd worden in 
theologische, kerkelijke of bijbelse taal? En dan hebben we het nog 
niet eens over verschillen in christelijke taal: de een wil iets over de 
Geest horen, de ander over Jezus, en de volgende weer iets over zon- 
debesef en soberheid. Dat hangt ook weer af van de eigen kerkelijke 
of theologische ligging. Kortom, het maakt sterk uit wie de vraag 
stelt en waarom. Wat verwacht men van het antwoord? Waar heeft 
men de visie voor nodig? 

 
 

5 | Slotsom 
We zagen dat verschillende mensen verschillende criteria hanteren 
voor wat mag tellen als een christelijke visie op zorgpraktijken of, 
korter, christelijke zorg. Het korte en heldere antwoord is: christelij- 
ke zorg is vele dingen, en niet gemakkelijk op te hangen aan onder- 
scheid of essentie. Waar precies naar gevraagd wordt hangt af van de 
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gelaagdheid, dynamiek en gesitueerdheid van zorg en van praktij- 
ken, van degene die de vraag stelt met het oog ergens op, en van het 
perspectief dat men in beeld probeert te krijgen. Wie bijvoorbeeld 
onderzoek wil doen naar christelijke zorg, of een kwaliteitskader 
voor christelijke zorg wil vaststellen, of een christelijk handelings- 
kader wil aanhouden, die doet er goed aan de omweg te nemen door 
eerst te verhelderen welke criteria voor christelijke zorg precies 
bedoeld zijn. 

Het is te simpel om te zeggen dat er iets gevonden moet worden 
dat zorg onderscheidend, blijvend, wezenlijk christelijke zorg 
maakt. Misschien verraadt die gedachte een te bestuurlijke unifor- 
miteit uit een verzuilde tijd. We ontkomen niet aan de taak om de 
richting, structuur en context van het ‘Gebot der Stunde’ te onder- 
scheiden. Dat vraagt om onderscheidingsvermogen (Polinder 2015). 
Niet in de zin van een relativistisch antwoord; het goede voor de 
ander door middel van zorg is verweven met het goede van God voor 
een heel leven. Wel een realistisch antwoord in de zin dat het goede 
voor de een in een gegeven situatie niet altijd het goede is voor een 
ander in een andere situatie. 

Voor een bijdrage aan de derde generatie van de discussie over 
christelijke identiteit van zorg willen we dus ten minste drie dingen 
weten: wat heeft het goede van God en het goede voor de ander te 
zeggen voor de (christelijke) medewerker in de zorg (zie Deel ii 
Professionals), wat zegt het over het omgaan met de gesitueerdheid 
en gelaagdheid van (christelijke) zorg (zie Deel iii Praktijk), en wat 
zegt het over het omgaan met de organisatorische voorwaarden en 
complexiteit van christelijke zorg (zie Deel iv Organisatie)? 
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