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Feiten
• Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk
verzorgers in de thuissituatie mogelijk (5 miljoen structureel).
• Toekenning van de middelen aan de Netwerken Palliatieve Zorg (2019‐2020).
• Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase = richtinggevend.
• Doelgroep: palliatieve patiënten (inclusief naasten), mensen van 50 jaar en
ouder, kinderen in de palliatieve fase en hun naasten.
• Voor de netwerken integrale kindzorg gelden de kwaliteitseisen van het
kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg.
• Bekwaam en bevoegd zijn GV’ers die ingeschreven staan in het SKGV. Wanneer
registratie niet op orde is:
• Voorwaarde is wel dat je aantoonbare ervaring hebt in het werk van
geestelijke verzorging in een zorginstelling, er voor zorg draagt dat je
uiterlijk 31 december 2020 bij de SKGV geregistreerd bent en werkt onder
supervisie en verantwoordelijkheid van een geregistreerd geestelijk
verzorger. De VGVZ vat 5 jaar ervaring als aantoonbare ervaring op.

Feiten
Inzet:
• Consulten in thuissituatie aan palliatieve patiënten, naasten/familie en mensen
van 50 jaar en ouder met een zingevingsvraag.
• Bijscholing andere zorgverleners en vrijwilligers.
• Meedraaien overlegvormen in de eerste lijn.
• Activiteiten vergroten bekendheid GV’ers.
Het is bestemd voor mensen die niet in een instelling verblijven vallend onder de
Wet Toelating Zorginstellingen. Wanneer de organisatie niet onder de WTZ valt
(denk bijvoorbeeld aan een bijna‐thuis‐huis) kunnen activiteiten gefinancierd
worden vanuit de regeling.
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NHG is partner.
15 Juli dient de aanvraag voor 2020 ingediend te zijn bij VWS.
Uiterlijk 1 september uitgewerkte subsidieaanvraag bij VWS.
Aan de subsidieregeling is tevens als voorwaarde gesteld dat netwerken
meewerken aan het binnenkort te verschijnen onderzoeksprogramma
ZonMw.
Het ABC model is niet als triagemodel bedoeld.
Er wordt gewerkt aan landelijke registratie formats voor consulten,
deelname aan scholing en MDO: verwachting publicatie zomer 2019.
Gezien de ontwikkelfase zijn goede onderlinge werkafspraken en tijdige
evaluatie op lokaal niveau op dit moment voldoende om te kunnen starten.
Lokaal afspraken maken over tarieven.
1 tot 3 consulten per cliënt, verlenging in overleg.

Meer informatie is te vinden op de websites van Stichting Fibula en VGVZ.

Speelveld
• De behoefte aan ondersteuning bij levensvragen is onduidelijk.
• Van levensvraag naar hulpvraag.

Speelveld
Landelijke stuurgroep: VGVZ, PZNL/Fibula, Sociaal werk NL,
KBO/PCOB, huisarts, AGORA, NHG
Deelprojectgroepen:
• praktijkcriteria en voorwaarden
• onderzoek (ZonMw schrijft outline) VGVZ eerstelijn werkgroep geestelijk verzorgers
• onderwijs
• communicatie (VGVZ)
Ondersteuning netwerken door Fibula
Netwerken Integrale Kindzorg
Werkgroep Ethiek en spiritualiteit Agora
Palliantie: PLOEG projecten
• Instrument voor organisatie
• Begeleidingstool
• Instrument voor verwijzing
VWS

Project profilering geestelijke
verzorging: website, ambassadeurs,
Profileringsactiviteiten
www.geestelijke‐verzorging.nl
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Inventarisatie geestelijk verzorgers in de regio.
Wat is onze maatschappelijke opgave?
Op wie richten wij ons?
Met welke partijen werken wij samen?
Hoe geven we deze samenwerking vorm?
Registratie, overdracht etc.

ABC model
Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase.

