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Eerste oriëntatie – 1

Integer rapporteren
• Gaat niet zozeer over de technische kant van registreren en rapporteren, maar 

over de uitgangspunten en ethische aspecten

• De vraag staat centraal: “Waar gaat het in wezen over?”

• In de termen van Frans Vosman gaat het ook over complexiteitsreductie: terug 
naar de kern

• Rapporteren is in de kern een relationeel gebeuren:

• Wanneer vertelt een cliënt wat aan wie en waarom?

• Maar ook: Wanneer vertelt een gv’er wat aan wie en waarom?



Eerste oriëntatie – 2

• Onderscheid registreren – rapporteren
• Register – re gestum/re gesta – (na) gedane zaken

• Met welk doel?
• Voor wie?
• Wat?

• Rapporteren: mondeling en/of schriftelijk



Eerste oriëntatie – 3

What do chaplains really do? – 1, 2 en 3
• Op basis van ca. 30.000 patiëntcontacten gegevens verzameld over GV (jaren 

1990, ziekenhuizen regio New York):
- Met wie hebben GV’ers contact?
- Hoe komen verwijzingen tot stand?
- Welk type interventies vinden er plaats (meer algemene en meer religieuze)?

- Handzo, G. F., Flannelly, K. J., Murphy, K. M., Bauman, J. P., Oettinger, M., Goodell, E., . . . Jacobs, M. R. (2008). What 
do chaplains really do? I. Visitation in the New York Chaplaincy Study. Journal of Health Care Chaplaincy, 14(1), 20-38.

- Handzo, G. F., Flannelly, K. J., Kudler, T., Fogg, S. L., Harding, S. R., Hasan, Y. H., . . . Taylor, B. E. (2008). What do 
chaplains really do? II. Interventions in the New York Chaplaincy Study. Journal of Health Care Chaplaincy, 14(1), 39-
56.

- Vanderwerker, L. C., Flannelly, K. J., Galek, K., Harding, S. R., Handzo, G. F., Oettinger, M., & Bauman, J. P. (2008). What 
do chaplains really do? III. Referrals in the New York Chaplaincy Study. Journal of Health Care Chaplaincy, 14(1), 57-73.



Registreren

Doel?
• Overzichten

- Verwijzingen
- Doelgroepen
- Tijdsbesteding
- Activiteiten

• Verantwoording en controle
- Intern en extern

• Reflectie: verbeteren van de zorg 
(wat laten overzichten zien?)



Registreren

Wat?
• Achtergrondgegevens

• Verwijzing (specialisme, afdeling, discipline)

• Vraag/verzoek

• Interventie(s)

• Doel interventie(s)

• Resultaat



Registreren

Voor wie?
• Voor jezelf

• Voor team geestelijk verzorgers

• Voor cliënt

• Voor management

• Voor onderzoek



Registreren

‘Als je niet kunt meten wat belangrijk is,

maak je belangrijk wat je kunt meten’

(oud-generaal over bepaalde besluiten

tijdens de Vietnamoorlog; in dit geval

over het besluit om het aantal gedode

tegenstanders als maat voor succes te

kiezen)



Rapporteren

Wat is rapporteren?
• “Rapporteren is een belangrijk communicatiemiddel tussen jou en je collega's.”

• “Je schrijft op wat je observeert of signaleert, welke zorg je met welk doel verleent, 
en hoe die zorg verloopt.”

• Vgl. www.zorgleenplanwijzer.nl van V&VN

• BASIS: goede zorg, samenwerking en afstemming, gedeelde verantwoordelijkheid

http://www.zorgleenplanwijzer.nl/


Rapporteren

Doel?
• Ondersteunen van goede zorgverlening

• Collega’s op de hoogte stellen

• Continuïteit en samenhang

• Integratie

• Verantwoording

• Reflectie

• Recht op inspraak van cliënt



Rapporteren?

Wat?
• Observaties

• Signalen

• Vraag – verzoek – verwijzing

• Verleende zorg

• Doel

• Verloop

• Afspraken

• Instructies



Rapporteren

Voor wie?
• Voor jezelf

• Voor team geestelijke verzorging

• Voor cliënten

• Voor andere zorgverleners

• Voor onderzoek



Vragenlijst 2017 – in het kader van Case Studies Project

• In totaal bijna 400 respondenten: representatief voor beroepsgroep

• Inclusief justitie en defensie

• Vragen over feitelijk gedrag

• O.a. over registreren en rapporteren, en gebruik van elektronisch dossier



Powered by

Q38: ik maak op de volgende manier(en) gebruik van het elektronisch
dossier (meerdere antwoorden mogelijk)
Beantwoord: 263    Overgeslagen: 133



Powered by

Q39: Mijn aantekeningen in het dossier kunnen gelezen worden door 
(meerdere antwoorden mogelijk)
Beantwoord: 250    Overgeslagen: 146



Powered by

Q42: Het doel dat ik heb met het maken van aantekeningen en/of de 
registratie in het dossier, is (meerdere antwoorden mogelijk)
Beantwoord: 339    Overgeslagen: 57



Ontwikkelingen

• Werkgroep “GV en EPD” van de VGVZ (gericht op Hix en Epic)
- Inclusief vragen i.v.m. AVG

• Eerste lijn: PRADO

• Expertisecentrum Geestelijke Verzorging

• Onderzoeksagenda Geestelijke Verzorging



Dilemma’s

• Wat rapporteer ik? Wat is nodig voor goede zorg, samenwerking, verantwoording?

• Hoe zit het met geheimhouding? Gedeelde geheimhouding?

• Mondeling en/of schriftelijk rapporteren? Verschil?

• Belang van ‘esthetische afstand’ (Thomas Scheff): niet de dichtbij, niet te veraf

• Terug naar de kern: waar gaat het in wezen om?

• Herhaling? Hoort bij communicatie, bij elkaar leren kennen

• Zoeken naar gemeenschappelijke taal voor de beroepsgroep, uniform gebruikte 
concepten -> spanning tussen standaardisering en unieke
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