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Vanuit mijn werk als geestelijk verzorger in het Catharina-ziekenhuis in 
Eindhoven kreeg ik de kans mij nader te bekwamen in de contextuele hulp-
verlening. Dit boek is hiervan een resultaat.2

Het doel van dit werk is drievoudig. Ten eerste wil ik vanuit een specifieke 
toepassing van het contextuele gedachtegoed ondersteuning bieden aan 
zorgverleners in hun professioneel omgaan met sterven, dood en rouw. 
Ondanks alle medische mogelijkheden en technische ontwikkelingen, is 
en blijft het leven immers broos en eindig. Het is een voortdurende opgave 
om hier persoonlijk en collegiaal professioneel en medemenselijk mee om 
te gaan. De inzichten die vanuit het contextuele gedachtegoed worden 
aangereikt, kunnen hiertoe richting wijzen. Ten tweede wil ik door de be-
handeling van dit onderwerp hulde brengen aan de artsen en verpleeg-
kundigen, en met hen ook aan alle andere beroepsgroepen die met profes-
sionele medemenselijkheid zorg verlenen in de zeer cruciale, ingrijpende 
en intieme momenten van het bestaan. Als geestelijk verzorger ervaar ik 
dagelijks van nabij hoe professionele zorgverleners met grote inzet en be-
trokkenheid hun werk doen. Soms ontstaat er ruimte en tijd om uit te 
spreken wat dit werk van hen als arts of verpleegkundige vraagt maar ook 
biedt. Bij momenten komt ter sprake hoe deze zorgverleners doorheen de 
ontmoeting met de gekwetste en zorgbehoevende medemens als profes-
sional en als medemens geraakt en gevormd worden. En ten derde wil ik 
door het doorgeven van de verhalen van zorgverleners en het aanreiken 
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van contextuele beschouwingen een discours levendig houden dat in staat 
is mensen te bezielen. Het gaat niet om de taal van productie en prestatie. 
Het is een taal voorbij alle protocollen. Het is de taal van de ontmoeting 
van mens tot mens.

Ik dank het Catharina-ziekenhuis Eindhoven en mijn collega’s van de dienst 
Geestelijke Verzorging die deze studie mede mogelijk hebben gemaakt. Ik 
dank de docenten en supervisors van de opleiding Contextuele Hulpver-
lening voor hun deskundigheid en betrokkenheid. Ik dank de studiegroep 
waarmee en waarvan ik mocht leren. Ik dank de artsen en verpleegkundi-
gen voor de bereidheid hun eigen verhaal te vertellen en voor het vertrou-
wen. Ik dank de redactiecommissie van de Catharina-reeks voor het on-
dersteunend kritisch meedenken. En niet het minste dank ik mijn liefste 
Carolien en mijn prachtzoon Jakob, voor alle liefde en warmte. Met dit 
geschrift wil ik dankbaar iets teruggeven én verder schenken van het vele 
dat ik in mijn leven, werken en studeren van velen mocht ontvangen.
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