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Beste collega,  

Er wordt momenteel hard getrokken aan de geestelijke verzorging op politiek niveau. Graag 
willen we je attenderen op die stukken (zie bijlagen) en onderstaande tweet van Carla Dik-
Faber, ChristenUnie. En ook Agora zit niet stil (website). Dit zal de komende jaren een aantal 
interessante discussies opleveren.  

Tweet van Carla Dik: Kabinet is positief. Begin volgend jaar volgt brief. Tot die tijd hebben we 
motie aangehouden. (Niet te geloven, als we als vervolg op de discussie over vergoeding 
binnen de palliatieve zorg in één keer de hele gv mee kunnen nemen in de 
vergoedingssystematiek.)  

AGB-code 
Uiteindelijk lopen alle (zorg)financieringen via de AGB code. We zijn momenteel vanuit het 
werkveldraad informatie aan het inzamelen over de AGB code. Bijv. voor wie en onder welke 
omstandigheden is de code nodig, wat zijn de kosten, etcetera.  
Nu zouden we graag willen weten of je een AGB-code hebt en zo ja, op welke basis heb je de 
code (gezamenlijk of individuele praktijk?) 

PaTz-groep 
Daarnaast is Charlotte Molenaar in Amsterdam bezig om ingang te krijgen bij de PaTz groep 
(huisartsen en wijkvpk die gezamenlijk de "palliatieve" patiënten bespreken uit de regio, 
gekozen aan de hand van de vraag: Zou het me verbazen als deze patiënt binnen een jaar 
komt te overlijden.) Ze heeft er onlangs voor een groep huisartsen en een groep 
wijkverpleegkundigen een praatje gehouden en probeert nu bij de patz-groep aansluiting te 
vinden. Op de www.patz.nu website vind je meer informatie, maar in de bijlage is zichtbaar 
waar de patz-groepen allemaal zitten. Je zou eens aan je huisarts of wijkvpk kunnen vragen 
of hij/zij in een team zit en of je zou mogen aansluiten of een keer iets mag komen vertellen 
over spirituele zorg. Graag hoort Charlotte of dit lukt! We houden graag bij in welke teams 
een geestelijk verzorger komt.  

http://www.agora.nl/Nieuws/Nieuwsbank/geestelijke-begeleiding-in-de-palliatieve-zorg-thuis-onbekend-maakt-onbemind-1
https://twitter.com/carladikfaber
http://www.patz.nu/


Indicaties geestelijk verzorging 
Tenslotte is er gewerkt aan een document met indicaties voor geestelijke zorg. Met dank aan 
Simeon Karstens en onze collega's van gezondheidscentrum Levinas. Hier vind je twee 
versies: een voor professionals en een voor patiënten. Je kunt het gebruiken bijvoorbeeld bij 
het benaderen van eerstelijnszorgverleners.  
 
Binnenkort ontvang je een bijgewerkt bestand over de GV als POH-GGZ bij de huisarts.  

OP DE KAART Geestelijk verzorgers in de eerste lijn  
Er is nu een gv-kaart voor eerstelijns en vrijgevestigden die op PalliArts en de VGVZ website 
staat, waar geestelijk verzorgers op staan die dan wel SKGV danwel NVPA geregistreerd zijn. 
Mocht je er dus niet op staan, dan heeft dat hiermee te maken. Graag horen we of je een 
ambtelijke binding/zending hebt en zo ja, waar? 
 
Samengevat, het kort hier graag een reactie op: 
1. Heb je een AGB-code en op welke basis? 
2. Ga je contact opnemen met een PaTzgroep in je buurt? Welke? 
3. Heb je een ambtelijke binding/zending, zo ja waar? 
 
We zijn op de goede weg. We hopen dat we er gezamenlijk nog meer uit kunnen halen en de 
handen ineen slaan waar mogelijk.  
 

Hartelijke groet, 

Werkveldraad Eerste Lijn 

Charlotte, Hans, Jan Peter, Liesbeth en Maurice. 

 

http://vgvz.nl/werkvelden/eerste-lijn/
http://vgvz.nl/werkvelden/eerste-lijn/

