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Geestelijke  
verzorging voor 
veteranen
en hun thuisfront



verbreken. Alle geestelijk verzorgers bieden 
zelfstandig zorg aan, maar werken, waar 
nodig, samen met het Landelijk Zorgsysteem 
voor Veteranen (LZV). 

Wat kunnen geestelijke verzorgers 
nog meer bieden?
•  aandacht voor en ervaring met levens- 

beschouwelijke en zingevingsvragen;
•  een houvast in een soms lang hulpverle-

ningstraject;
•  trouwe steun aan het thuisfront van de 

militair;
•  aandacht voor  inloophuizen en veteranen-

opvangcentra;
•  begeleiding van gespreksgroepen;
•   aanwezigheid bij veteranendagen en  

toespraken bij herdenkingen;
•   begeleiding bij sterven en uitvaart, liturgi-

sche bijdragen, zorg voor nabestaanden;
•  geestelijke begeleiding tijdens terugkeer-

reizen naar het land van een voorbije 
missie.

rend oor. Zij hebben geleerd dat het goed 
verstaan van de ander verschil kan maken, 
doordat iemand zich erkend of gezien voelt. 
Daarnaast zijn ze op unieke wijze vertrouwd 
met de mens in de organisatie. Ze gaan waar 
militairen gaan en  streven ernaar  de situatie 
van de militair en diens thuisfront in de juiste 
context te plaatsen. Ook de veteraan weet 
wat hij van een geestelijk verzorger kan 
verwachten, deze heeft zijn meerwaarde al 
eerder bewezen ergens onderweg. 

De geestelijk verzorger speelt ook een rol 
bij het thuiskomen na de missie, door bij 
te dragen aan het adaptatieprogramma dat 
Defensie inmiddels voor de uitgezondenen 
ontwikkeld heeft. De DGV hebben voor 
veteranen en hun thuisfront permanent vijf  
geestelijk verzorgers vrijgesteld. Daarnaast 
is een  netwerk van vrijwilligers beschikbaar, 
collega’s buiten dienst, die hun band met 
een eenheid of leeftijdsgroep niet willen 

Contact
Wil je meer weten over het werk van 
geestelijk verzorgers of wil je met een 
van hen spreken, neem dan contact op 
met de coördinator van de DGV voor 
het veteranenwerk:

geestelijkeverzorging@veteraneninstituut.nl
T. 088 334 00 88 

(Alleen de Coördinator Geestelijke Verzorging 
van het Veteraneninstituut zal uw e-mail lezen. 
Uw e-mail wordt volledig vertrouwelijk behan-
deld en niet gedeeld met derden.)

Of kijk op: 
www.veteraneninstituut.nl/zorg

Op de site van de DGV is alle informatie 
te vinden, ook over de zes levensbeschou-
welijke denominaties die binnen Defensie 
vertegenwoordigd zijn:
www.defensie.nl/onderwerpen/personeels-
zorg/inhoud/geestelijke-verzorging

Een militaire uitzending verandert 
mensen. Het is een intense erva-
ring. Veel veteranen zien het als 
een leerzame en rijke periode uit 
hun leven. Maar meer dan eens 
verandert een missie je kijk op 
de wereld en komt  je eigen leven 
onder druk te staan. 

Uitzendervaringen - en ook herinneringen 
hieraan -  kunnen indringende vragen 
en emoties oproepen, ook lang nadat de 
missie is afgelopen. Geestelijk verzorgers 
bieden ruimte om die met hen te delen. 
Zij helpen veteranen mee om tijdens de 
missie opgedane ervaringen alsnog een 
plaats of betekenis te geven.   

Zorg en aandacht
De vertegenwoordigers van de Diensten 
Geestelijke Verzorging (DGV) bieden 
veteranen en hun thuisfront een luiste-


