
 

 

Nieuws Werkveld Eerste Lijn       Februari 2017 

Beste collega,  

Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van 
eerstelijns geestelijke verzorging.  

Gesprek met VWS en ZorgInstituut Nederland 
Afgelopen maand heeft een gesprek met VGVZ, het VWS en Zorginstituut Nederland 
plaatsgevonden over de ingediende moties en wat er nodig is om geestelijke verzorging van 
inbedding en financiering te voorzien (extramuraal). Een groot aantal collega's hebben 
goede voorbeelden gestuurd die ter ondersteuning van het gesprek zijn gebruikt, nogmaals 
dank daarvoor.  Vanuit het overleg blijkt dat er twee zaken gerealiseerd moeten worden om 
te komen tot structurele financiering (lees opname in het verzekerd pakket) nl.:  
·         Evidence Based onderzoek 
·         Bekendheid van het beroep vergroten 
 
De TaskForce VGVZ 
De Taskforce zet zich o.a. voor twee bovenstaande punten in. De Taskforce is een vervolg op 
de werkgroep Palliatieve geestelijke verzorging thuis. Daarmee is meteen duidelijk dat de 
opdracht vanuit de VGVZ breder is getrokken dan enkel de palliatieve zorg. De opdracht 
vanuit het bestuur van de VGVZ luidt: de mogelijkheden voor GV buiten zorginstellingen, in 
samenspraak met het ministerie en andere zorgspelers, concreet geregeld en gefinancierd te 
krijgen.  

Er zijn nu 20 deelnemers aan de taskforce die is opgedeeld in grofweg drie subgroepen. 

1. Praktijk en financiering (o.t.v. Charlotte Molenaar) 
2. Scholing en onderwijs (o.t.v. Etje Verhagen) 
3. Wetenschappelijk onderzoek (o.t.v. Jorien Schippers) 

Mocht je willen bijdragen, neem dan contact op met een van de drie groepen. 
De Taskforce is opzoek naar nog meer goede voorbeelden. Een goed voorbeeld waarin de 
behoefte aan GV en het resultaat/de betekenis van GV in de eerste lijn duidelijk wordt en 
blijkt hoe de financiering loopt. Tot nu toe zijn er veel projecten waar tijdelijke financiering 



is, maar geen structurele financiering. Heb jij nog een goed voorbeeld? Reageer met 
onderstaande punten! 

Casus(korte anonieme beschrijving): 
Praktijk/Project (aantal pers begeleiding): 
Samenwerkingspartners: 
Financiering (hoe): 
Slagingscomponenten (waarom loop het goed): 
Resultaat: 
Evt. onderzoek hierbij betrokken: 
 
 
Inventarisatie eerstelijns geestelijke verzorging 
Anne Helms is momenteel bezig met het inventariseren welke projecten en onderzoeken er 
op het gebied van eerstelijns geestelijke verzorging zijn. Dit overzicht hopen we zo volledig 
mogelijk te maken. Nog geen contact gehad met haar? Mail anne_helms@hotmail.com  

 
Reageer op het wetsvoorstel Voltooid Leven  
Via de link kom je bij het wetsvoorstel terecht. Twee weken geleden was het publieksdebat 
georganiseerd door de NVVE. Jan Terlouw pleitte daar voor dat de levenseindebegeleider uit 
het medische domein wordt gehaald en bij de zielzorger terecht komt. Een mooi pleidooi 
voor ons als geestelijk verzorgers. Verschillende geestelijk verzorgers hebben hier ook 
gesproken en aangegeven dat zij bij een voltooid levenswens een goede gesprekspartner zijn 
voor mensen. Of wij ook levenseindebegeleider moeten worden is een vraag waar we 
verschillend op zullen antwoorden, het medische stukje zal wenselijk bij de arts blijven. Maar 
goede samenwerking met arts en geestelijk verzorger en mogelijk een verplicht aanbod voor 
gesprekken met een geestelijk verzorger (die worden gefinancierd door de zvw) zijn mogelijk 
wel een goede ingang om ons zichtbaar te maken. Pia Dijkstra heeft aangegeven graag nog 
reacties te ontvangen van geestelijk verzorgers. Lees het wetsvoorstel en de memorie van 
toelichting (link) en mail jouw reactie naar pia.dijkstra@tweedekamer.nl onder vermelding 
van ‘Consultatie Voltooid Leven’ in de onderwerpregel. 
 
Vacatures bestuursleden VGVZ 
VGVZ - Portefeuille Beroepsontwikkeling, innovatie en werkvelden (info@vgvz.nl)  
Kennis van ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en van voor de geestelijke 
verzorging relevante terreinen in het bijzonder. Mooi als een eerstelijns GV deze vacature 
opvult!  
 
Werkveldraad Eerste Lijn - Portefeuille Overzicht – beleid, onderzoek en initiatieven (mail 
naar info@aandachtvoorieder.nl) 
Actuele beleidsstukken en documenten screenen op aansluitingskansen. Initiatieven binnen 
werkveld Eerste Lijn actueel houden, kaart vrijgevestigden onderhouden, lijst van projecten 
en onderzoek up to date houden.  
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------------------------------  Handige stukken ----------------------------------------- 
 
Wie is wie in de wijk 
In de bijlage tref je een handig overzicht van zorgverleners en betrokkenen in de wijk en zie 
je tevens een ingang om jezelf op de kaart te zetten. Wijkteams hebben vaak de namen van 
de spelers. Je kunt zorgen dat je met naam en gegevens wordt opgenomen in jouw wijk! 
 
Samen1Plan 
Samen1Plan is een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere 
hulpverleners betrokken zijn. Mogelijk handig voor jou? 
 
Boekje Toekomst(v)erkenning eerste lijn 2030 
In de bijlage het boekje Wat zijn de voor de zorg relevante trends en ontwikkelingen? Wat is 
hun betekenis? Dit boekje vormt de weerslag van de discussies in het afgelopen jaar. Het 
laat de belangrijkste trends zien en het toont de mogelijke betekenis voor de zorg in 
2030.Het kan bijdragen aan dialoog over de plek van geestelijke zorg in de toekomstige 
gezondheidszorg 

 

--------------------------------Bijeenkomsten ----------------------------------------- 
 
Middagsymposium met Carlo Leget en Steunpunt Zinvol (Breda) 23 maart 
Steunpunt Zinvol voorziet in de behoefte aan geestelijke verzorging extramuraal in palliatief-
terminale situaties in de regio Breda. Op 23 maart om 15:00 uur wordt het startschot 
gegeven middels het symposium.  

Najaar 2017 Symposium Werkveldraad Eerste Lijn Vooraankondiging 
In het najaar van 2017 organiseert de werkveldraad Eerste lijn van de VGVZ een symposium 
voor alle vrijgevestigd geestelijk verzorgers. De ontwikkelingen rondom projecten en 
financiering worden onder de aandacht gebracht. Collega Mirjam Heikens zal het symposium 
mee-organiseren. 

 
Wil je zelf iets delen? Stuur me een mail, dan komt dat in de volgende nieuwsbrief. En sta jij 
al op de kaart met vrijgevestigd geestelijk verzorgers?  

 
Hartelijke groet, 

Werkveldraad Eerste Lijn 

Charlotte, Jan Peter, Liesbeth en Maurice. 

http://samen1plan.nl/
https://drive.google.com/open?id=1tCy_GOz8LjDtq_zrdZj1vX2yDkE&usp=sharing

