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A ls geestelijk verzorger 
in het Academisch Me-
disch Centrum (AMC) 
in Amsterdam spreekt 

Hugo Vlug (48) regelmatig mensen 
die elementen uit verschillende reli-
gies combineren. ‘Bijvoorbeeld een 
hindoe die ook in Jezus gelooft, een 
moslim die mij vraagt met hem te 
bidden omdat we immers in dezelfde 
God geloven en een atheïst met wie 
ik bid zonder God aan te roepen en 
mijn handen te vouwen, en die daar-
door tot tranen toe is geroerd.’
Over zijn eigen religieuze achter-
grond praat Vlug alleen als zijn 
patiënten daarnaar vragen. Hij werd 
streng protestants opgevoed en stu-
deerde theologie, maar heeft tegen-
woordig een vrijere geloofsopvatting. 
Behalve het christendom spreekt 
het boeddhisme hem aan: hij doet 
mee aan boeddhistische retraites en 
begon, daardoor geïnspireerd, vorig 
jaar met een meditatiegroep in het 
AMC. ‘Ik zie religie als de vormge-
ving van iets dat dieper is dan vorm 
en dat ik essentie noem. Ik heb toe-
vallig een protestantse achtergrond, 
met bijbehorende rituelen, maar ook 
in gesprek met een katholiek, een 
agnost of een atheïst kan ik in contact 
komen met deze essentie.’ 

Nieuwgierig
Onderzoekers Joantine Berghuijs en 
Anke Liefbroer van de Vrije Univer-
siteit hielden een enquête onder ruim 

‘Nabij zijn bij lijden en 
dood gaat over de gren-
zen van religies heen’

Onderzoek multireligiositeit

tweehonderd geestelijk verzorgers 
over religieuze multireligiositeit 
en diversiteit. Bijna tweederde (63 
procent) zegt elementen uit verschil-
lende religies te combineren. Vlug, 
voorzitter van de beroepsvereniging 
van geestelijk verzorgers VGVZ, 
kijkt daar niet van op: ‘Als geestelijk 
verzorger kom je met mensen met 
allerlei religieuze achtergronden 
in aanraking. Het is logisch om je 
daarin te verdiepen en te kijken wat 
jou daarin persoonlijk aanspreekt. 
Vergelijk het maar met een tapas-
tafel, waarvan je van alles uitpro-
beert. In mijn traditie zegt de apostel 

Paulus: “Onderzoek alles en behoud 
het goede”. Dat goede beperkt zich 
wat mij betreft niet tot mijn eigen 
traditie.’ 

Het aantal combineerders onder 
geestelijk verzorgers is veel hoger 
dan in de Nederlandse bevolking 
als geheel (17 procent, zie artikel 
vanaf pagina 12). Dat verbaast 

‘Tapas-religie’ 
populair in geestelijke verzorging

 
Mensen in zorginstellingen, het leger en de gevangenis hebben wettelijk recht op geeste-
lijke verzorging. Instellingen nemen geestelijk verzorgers in dienst, die aansluiten bij hun 
identiteit en de vraag van hun cliënten. Daarnaast werkt een groeiende groep geestelijk 
verzorgers (deels) vanuit een eigen praktijk, gericht op iedereen met zingevingsvragen. 
Inhoudelijk zijn geestelijk verzorgers verantwoording schuldig aan hun ‘zendende instan-
tie’: een kerk of ander levensbeschouwelijk genootschap zoals het Humanistisch Verbond. 
Sinds 2013 is het ook mogelijk om geestelijk verzorger te zijn zonder door een instituut ge-
zonden te zijn: voor wie geïnspireerd wordt door meerdere religieuze tradities of niet wil 
of mag werken vanuit een zendende instantie. De Raad voor Institutioneel Niet-Gezonden 
Geestelijk Verzorgers (RING-GV) toetst dan hun levensbeschouwelijke competentie. 
Mensen met een zending van een levensbeschouwelijke organisatie of een machtiging 
van de RING-GV kunnen lid worden van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ). 
Deze organisatie telt circa duizend geestelijk verzorgers; tweederde is protestant of 
katholiek. Een groeiende groep van nu bijna 20 procent is ongebonden. De meeste leden 
werken in zorginstellingen. De VGVZ staat sinds enkele jaren ook open voor geestelijk 
verzorgers uit leger (circa 150 in totaal) en gevangenis (ook circa 150). 

Steeds meer ongebonden geestelijk verzorgers
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onderzoeker Berghuijs niet: ‘Gees-
telijk verzorgers zijn hoogopgeleid, 
door hun vak hebben ze sowieso al 
interesse in religie en werken ze in 
een multireligieuze omgeving. Dat 
maakt nieuwsgierig naar andere 
stromingen, en als je je daarin ver-
diept, kun je ontdekken dat er veel 
in zit. Zelfs de meerderheid van de 
humanistisch geestelijk verzorgers 
typeert zichzelf als combineerder. 
Alleen onder moslims en joden komt 
mixen weinig voor.’
De onderzoekers vroegen ook op 

wat voor manieren de responden-
ten betrokken zijn bij verschillende 
religies. Daaruit blijkt dat een veel 
kleinere groep, namelijk 22 procent 
van de ondervraagden, praktijken 
beoefent van een andere religie, 
deelneemt aan bijeenkomsten of net-
werken, lid is en/of zichzelf ziet als 
aanhanger van meerdere religieuze 
stromingen. Berghuijs: ‘Het grote 
verschil tussen deze 22 procent en 
de 63 procent die zichzelf combi-
neerder noemt, verklaar ik doordat 
we bij vormen van betrokkenheid 

niet naar affiniteit met andere reli-
gies hebben gevraagd. Ergens affini-
teit mee hebben is veel vrijblijvender 
dan deelnemen aan activiteiten. Bij 
de landelijke enquête hebben we 
affiniteit wel meegenomen. Multi-
religiositeit is het sterkst als iemand 
zichzelf beschouwt als aanhanger 
van twee of meer religieuze tradities. 
Dat geldt slechts voor 5 procent van 
de ondervraagden, vergelijkbaar met 
het landelijke onderzoek.’
Multireligieuzen mixen vooral chris-
tendom met boeddhisme. Ook de 
combinatie christendom-jodendom 
is populair. ‘Boeddhisme is feitelijk 
geen religie maar een leefwijze, dus 
echt multireligieus kan ik die men-
sen niet noemen’, relativeert Hugo 
Vlug. ‘Het gaat in de praktijk denk 
ik vooral om christenen die mindful-
ness of (zen)meditatie beoefenen. En 
wat het combineren van christendom 
en jodendom betreft: dat vind ik ook 
niet zo multireligieus, aangezien het 
christendom uit het jodendom voort-
komt; Jezus was een jood.’ 

Sympathie
Berghuijs vermoedt dat de uitkom-
sten van de enquête niet helemaal 
representatief zijn, omdat deze wel-
licht is ingevuld door veel geestelijk 
verzorgers met sympathie voor het 
mixen van religies. Dat was immers 
het onderwerp van de vragen. Zo 
deden er aan de enquête relatief veel 
geestelijk verzorgers mee die niet 
aan een religieus instituut of het Hu-
manistisch Verbond zijn verbonden 
(27 procent; landelijk minder dan 20 
procent, zie kader op pagina 75). In 
deze groep komt actief betrokken 
zijn bij verschillende religies meer 
voor dan gemiddeld (37 procent). 
Ook opvallend: de ‘combineerders’ 
spreken vaker cliënten die zelf ook 
elementen uit verschillende religies 

Een katholieke geestelijk verzorger in gesprek met een patiënt in het AMC.
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combineren (54 procent tegenover 35 
procent van de niet-combineerders).
Geestelijk verzorgers spreken het 
meest met christenen en met mensen 
die geen blijk geven van een expli-
ciete levensbeschouwing, blijkt uit 
het onderzoek. Bijna de helft komt 
regelmatig met cliënten in contact 
die elementen uit verschillende reli-
gies combineren. Volgens de respon-
denten is voor veel van hun cliënten 
niet de religieuze oriëntatie van de 
geestelijk verzorger van doorslagge-
vend belang voor de totstandkoming 
van een contact, maar of hij of zij 
beschikbaar is en of het klikt. 
Vlug herkent dit uit zijn eigen 
praktijk. ‘Veel cliënten zijn zich er 
niet van bewust dat ze behoefte heb-
ben aan een geestelijk verzorger. Ze 
komen via een bezorgd familielid of 
een attente verpleegkundige of arts 
met ons in contact. Als we eenmaal 
met ze praten, blijkt ze dat goed te 
doen. Het contact kan ook ontstaan 
door actief present te zijn. Zo stond 
ik vorige week in de lift met een jon-
gen die keiharde muziek draaide en 
daarop stond te swingen. Anderen 
keken wat verstoord, maar ik begon 
een beetje mee te swingen en kreeg 
oogcontact. Toen vertelde hij me dat 
hij die muziek nodig had omdat hij 
twee dagen eerder twintig keer met 
een mes was gestoken. Zo raakten 
we in gesprek.’

Trots
Onderzoekster Anke Liefbroer is 
bezig met een proefschrift over inter-
levensbeschouwelijke geestelijke ver-
zorging. Zij vindt het verrassend dat 
uit de enquête naar voren komt dat 
praktisch alle geestelijk verzorgers 
zeggen zorg te willen én te kunnen 
verlenen aan mensen die een andere 
levensbeschouwelijke oriëntatie heb-
ben dan zijzelf – al wordt deze zorg 

volgens hen wel iets minder hoog 
gewaardeerd dan die met iemand 
met een vergelijkbare achtergrond. 
Hugo Vlug is blij met deze uitkomst. 
‘Ook de eenderde van de geestelijk 
verzorgers die zelf geen combineer-
der is, staat dus open voor gesprek-
ken met andersgelovigen. Dat is een 
teken van professionaliteit waar ik 
trots op ben. Tegelijkertijd verbaast 
het me niet echt, want als je liever 
voor eigen parochie wilt preken, kun 
je beter predikant, imam of rabbijn 
worden dan geestelijk verzorger in 
een instelling. In ons werk draait 
het om nabij zijn bij lijden en dood 
en het ontsluiten van bronnen van 
inspiratie. Dat gaat over de grenzen 
van religies heen.’
Wordt het, gezien de uitkomsten 

van het onderzoek, geen tijd om af 
te stappen van de organisatie van 
geestelijk verzorgers in verschillende 
zuilen? Vlug vindt van niet. ‘Mensen 
voor wie het geloof een centrale plek 
in hun leven heeft, hechten sterk aan 
gesprekken met iemand met dezelfde 
godsdienstige achtergrond. Dat is 
nog steeds een belangrijke groep 
die we niet in de steek mogen laten. 
Daarnaast zijn we er ook voor alle 
anderen die een beroep op ons doen. 
En geestelijk verzorgers met een 
brede religieuze oriëntatie hoeven 
tegenwoordig niet meer te werken 
vanuit een levensbeschouwelijk insti-
tuut. Zoals we nu georganiseerd zijn, 
is er dus voor iedereen ruimte.’
De meerderheid van de ondervraag-
den vindt, net als Vlug, dat het wel 
goed zou zijn om in de opleiding van 
geestelijk verzorgers meer aandacht 
te hebben voor andere religies en 
voor het combineren van elementen 
daaruit. Scholing in de eigen spiritu-
aliteit lijkt hen eveneens zinvol. ‘Als 
voedingsbron voor jezelf, niet om 
aan anderen op te dringen’, meent de 
VGVZ-voorzitter.
Daarnaast pleit Vlug voor meer 
contact met collega’s die geen gees-
telijk verzorger zijn, zoals artsen. ‘Zij 
moeten weten dat we er zijn, voor 
een brede groep mensen. Daarnaast 
zouden we ons meer kunnen profi-
leren door ons aanbod te verbreden, 
bijvoorbeeld door meditatie aan te 
bieden of concerten te organiseren. 
Daar hebben we in het AMC posi-
tieve ervaringen mee.’

TEKST: FRIEDA PRUIM

Op 25 september vindt in de Dominicuskerk in 
Amsterdam een symposium plaats over de uitkomsten 
van dit onderzoek. Voor meer informatie: http://vgvz.
nl/sectoren/sing-institutioneel-niet-gezonden, of mail 
naar carla.vanderheijden@upcmail.nl.

Hugo Vlug: ‘Als je voor eigen parochie 
wilt preken, kun je beter geen geestelijk 
verzorger worden.’

‘Ga naar het uiterste van je religie, daar zul je de religies van anderen aantre�en‘    
Abu Hamid ibn Muhammad Al-Ghazali, Perzisch filosoof en soefist




