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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Wat doe je als geestelijk verzorger in de psychiatrie in tijden van 
verandering? Door vast te houden aan je oorspronkelijke vrijplaatsfunctie en een-op-een 
gesprekken loop je het risico van verdere marginalisering. Het cliëntenperspectief van de 
herstelbeweging en het positief gezondheidsbegrip bieden kansen om zingeving te 
verankeren in behandeltrajecten. Ook vragen allerlei morele kwesties om 
multidisciplinair moreel beraad. De Vereniging van Geestelijk Verzorgers in 
Zorginstellingen (VGVZ) paste daarom in 2015 haar beroepsstandaard aan.  
Voor het benutten van al die kansen zijn ambitie en durf nodig. De zorg voor cliënten is 
gebaat bij meer multidisciplinaire samenwerking met behoud van ieders professionele 
identiteit. De geestelijk verzorger zal een brede visie op de rol van de geestelijke 
verzorging binnen de instelling moeten ontwikkelen en uitdragen. Meta Top was zo 
iemand die met vallen en opstaan, maar volhardend, probeerde handen en voeten te 
geven aan geestelijke verzorging nieuwe stijl. Toen de oogsttijd aanbrak, werd ze 
ongeneeslijk ziek. Tijdens haar ziekbed werkte ze samen met anderen aan haar 
professionele nalatenschap. Het resultaat is dit meerstemmig inspiratieboek met een 
aantrekkelijke mix van praktijk en theorie, en altijd met een persoonlijke noot. Dit boek 
geeft inzicht in het wat, hoe en waarom van geestelijke verzorging.’ Boek van 168 
pagina’s. 
 
Over de schrijver: 
Meta Top (1956-2016) was Humanistisch geestelijke begeleider bij het Delta 
Psychiatrisch Centrum.Dat doet zij vanuit een humanistische levensovertuiging. 
‘"Mijn cliënten hebben vaak best een goed idee over wat er zou moeten gebeuren. Het 
lastige is dat hun positie niet altijd gelijkwaardig is. Waardoor er een zeker gevaar 
ontstaat dat er over hen beslist wordt. Juist de dialoog tussen gelijkwaardige 
gesprekspartners is belangrijk bij het voeren van de eigen regie", volgens Top. (…) 
Cliënten weten vaak best wat ze belangrijk vinden. Daar ga ik samen met ze naar op 
zoek. Wat is belangrijk in je leven? Wat kun je nog? Welke perspectieven zijn er nog? 
Soms komen mensen erachter dat ze, ondanks hun ziekte, nog vele kansen hebben. Dan 
vinden ze nieuwe kracht en motivatie die vorm te geven. Mijn werk bestaat eruit mensen 
daarbij te begeleiden. (…)’ Bron: http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/regie-in-
de-pscyhiatrie  
Arend Jan Waarlo, zie: https://www.uu.nl/staff/ajwaarlo  
Recensies/Extra: 
https://nl.linkedin.com/pulse/geestelijke-verzorging-nieuwe-stijl-hans-de-graaff  
‘Eind juni 2016 overleed humanistisch raadsvrouw Meta Top. Een jaar later verschijnt 
een boek met haar professionele nalatenschap, waaraan ze tijdens haar ziekbed met 
anderen heeft gewerkt. Met een minisymposium op 29 juni bij Zorginstelling Antes 
herdenken we haar en presenteren we het boek 'De woestijn zal bloeien. Inspiratie voor 
vernieuwing van geestelijke verzorging in de psychiatrie' (…) Tijdens het 
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minisymposium zullen enkele auteurs stilstaan bij de bijzondere persoon die Meta was 
en vertellen over hun bijdrage aan het boek.’  
http://www.mensenlinq.nl/overlijdensberichten/minkina-dorothea-meta-top-6832576  
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