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GEESTELIJK VERZORGERS OOK THUIS

▲ Paulien

van Bohemen (links) en Alice Bremmer komen als geestelijk verzorger bij mensen thuis over de vloer. Sinds twee jaar kan dat. FOTO JORIS BUIJS/PIX4PROFS

Levensvragen kennen
geen pasklaar antwoord
Wie kampt met levensvragen, kan een beroep doen op geestelijk verzorgers.
Sinds twee jaar komen die ook bij mensen thuis. Zonder behandelplan: ,,Bij ons
gaat het om het gesprek zelf: wie ben jij, hoe kijk jij aan tegen het leven?”
Tom Tacken
Tilburg

atuurlijk kennen Paulien van Bohemen en
Alice Bremmer de eerste
vraag uit de catechismus
die vroeger op school uit
het hoofd moest worden geleerd:
‘Waartoe zijn wij op aarde?’ Beide
geestelijk verzorgers passen echter
met een gulle lach voor het antwoord. Een wedervraag vinden ze
veel waardevoller: ‘Wat denk je zelf?’
Vragen rondom de zin van het bestaan zijn in onze ontkerkelijkte samenleving al lang niet meer het domein van de pastoor of dominee alleen. Centra voor Levensvragen getuigen daarvan, verspreid over het
land. Ze lijken tot dusverre wat onder
de radar te zijn gebleven. Het is ook
pas twee jaar geleden dat het kabinet
geld vrijmaakte voor geestelijke verzorging buiten de muren van een
zorginstelling.
Alice Bremmer (54), uit Boxtel,
werkt als geestelijk verzorger bij Brabant Zorg (ouderenzorg), maar is in
de thuissituatie ook actief voor het
Centrum voor Levensvragen Noordoost-Brabant. Paulien van Bohemen
(38) werkt in dezelfde hoedanigheid
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bij de Praktijk voor Levensvragen
Midden-Brabant, naast haar werk in
het Waalwijkse hospice Francinus de
Wind en woonzorgcentrum Het Laar
in Tilburg. Ze hebben beiden ook een
kerkelijke achtergrond, maar die staat
los van hun werk.
Mensen die ongeneeslijk ziek zijn,
en hun naasten, kunnen op een Centrum voor Levensvragen een beroep
doen. De geestelijke verzorging sluit
dan aan op de palliatieve zorg. Maar
het is zeker niet zo dat Bremmer en
Van Bohemen alleen mensen in de
laatste levensfase bijstaan. Ze zijn er
ook voor wie ouder dan 50 is en vragen heeft bij de zin van het bestaan.
Van Bohemen: ,,We zien mensen
die zich eenzaam voelen. Of die te
kampen hebben met rouw, waar een
groot taboe op bestaat in onze samenleving. Maar ook iemand die zijn
baan is verloren en zich afvraagt wat
hij in deze samenleving nog betekent, kan bij ons terecht.”
Met pasklare antwoorden komen
ze niet op de proppen, laat staan een
behandelplan. Dat is het werk van
een psycholoog. ,,Die werkt toe naar
groei, naar mentale weerbaarheid”,
legt Bremmer uit. ,,Een psycholoog
houdt zich vooral bezig met het gedrag en wat je daarin ten goede zou

kunnen veranderen. Bij ons gaat het
om het gesprek zelf: wie ben jij, hoe
kijk jij aan tegen het leven?”
‘Mijmeren’ is het woord dat Van
Bohemen laat vallen. Dat is wat anders dan ‘troosten’ met een arm om
de schouder. ,,Mij zul je niet horen
zeggen: ‘Kop op, morgen schijnt de
zon weer’.”
Bremmer: ,,Als iemand dan halverwege het gesprek zegt ‘precies, já, dát
bedoel ik’, dan weet je dat je ergens
gekomen bent, dat iemand zich begrepen voelt”.

Van alle tijden
‘Om God te dienen en daardoor in de
hemel te komen’, zo luidde het antwoord op die eerste vraag uit de katholieke catechismus. Die zekerheid
is allang niet meer vanzelfsprekend.
Of de levensvragen zelf wezenlijk
zijn veranderd, waagt Bremmer te
betwijfelen. ,,Het blijft volgens mij
van alle tijden dat mensen heel verschillend reageren op wat hen overkomt. De een sterft in grote dankbaarheid, de ander blijft tot het laatst
toe worstelen.”
Misschien, zo peinst Van Bohemen, valt het mensen vandaag de dag
zwaarder om tegenslag te accepteren:
,,Wij zijn gewend geraakt om in oor-

We zien
mensen die zich
eenzaam
voelen, of die te
kampen hebben
met rouw
– Paulien van Bohemen

zaak-gevolg te denken, wat onze
kwetsbaarheid vergroot. Want hoe
komt het dan dat het míj nu zo tegenzit? Op zorgcentrum Het Laar,
waar ik ook werk, lijken oudere mensen eerder te kunnen aanvaarden dat
het leven komt zoals het komt. Ze
hebben ook geleerd niet over hun
zorgen te praten maar dóór te gaan.”
Vaak worden mensen door een
huisarts of wijkverpleegkundige
doorverwezen naar een Centrum
voor Levensvragen. Maar ze kunnen
ook zelf bellen. Een medische indicatie is niet nodig en declaratieformulieren hoeven ook niet ingevuld te
worden. Het aantal consulten is wel
beperkt. Dat klinkt zakelijk, maar in
de praktijk komt die duidelijkheid de
gesprekken juist ten goede, is de ervaring van beiden.
De hulp van geestelijk verzorgers
kan ook ingeroepen worden door
mantelzorgers die er doorheen zitten
of door zorgverleners die met vragen
zitten rondom ethiek en goede zorg.
,,Maar denk bijvoorbeeld eveneens
aan een groepje mensen die samen
dagbesteding hebben en ineens iemand uit hun midden weg zien vallen”, vult Bremmer aan. ,,Een groepsconsult kan dan uitkomst bieden.”
Het is niet zo dat sinds corona de
agenda van de geestelijk verzorgers
overstroomt, al beseffen ze terdege
dat een lange lockdown mensen op
zichzelf terugwerpt. Tot de levensvragen gaat dan ook deze behoren:
hoe overleef ik dit?

