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Beste collega,  

Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van 
eerstelijns geestelijke verzorging uit de afgelopen maand. 
 
Jan Peter Versteege neemt afscheid 
Jan Peter Versteege, bestuurslid van het Werkveldraad, neemt helaas afscheid. We zijn hem 
dankbaar voor zijn inzet van de afgelopen maanden. Hij zal zijn werkzaamheden op de social 
media voortzetten om GV zichtbaar te maken. We wensen hem het allerbeste met zijn eigen 
bedrijf en nieuwe functie! 

Graag zouden we weer een of twee nieuwe bestuursleden uitnodigen. Interesse? Neem 
contact op met een van ons! 

 
Resultaten enquête palliatieve zorg  
Een poosje geleden hebben we een enquête doen rondgaan met vragen over de palliatieve 
zorg. In de bijlage vind je de resultaten samengevat. Mooi om een beeld te krijgen van hoe 
collega's over het werk in de palliatieve zorg denken. 

 
Ambassadeurs voor geestelijke verzorging 
We zoeken ambassadeurs die niet geestelijk verzorger zijn, maar wel hart hebben voor GV. 
Wie ken jij in jouw omgeving die je eens zou kunnen vragen om bij te dragen aan de 
bekendheid van GV. We zoeken mensen die bijvoorbeeld een verhaal als deze willen 
schrijven. Heb je een ambassadeur, mail naar Marijke Wulp: MWulp@agora.nl 

 
Financiering grondige inventarisatie  
Er zijn al diverse oproepen gedaan om je eigen financieringsroutes te melden, omdat we 
bezig zijn om met het ministerie van VWS zorg te dragen dat er financiering komt voor 
eerstelijns geestelijke verzorging. Inmiddels hebben we een aantal personen die specifiek op 

https://www.skipr.nl/blogs/id3113-zingeving-in-de-zorg-doodgewoon-.html
mailto:MWulp@agora.nl


een "werkveld" alles inventariseren. We zouden graag willen dat je je ervaring met deze 
mensen deelt, wat werkt en niet werkt. Welke (financiering)routes heb je geprobeerd, maar 
ben je stil komen te staan? Welke routes werken wel? Zo kunnen we het heel nauwkeurig in 
kaart brengen en ermee naar VWS en het Zorginstituut Nederland stappen. OPROEP: Heb je 
ervaring met financiering verkrijgen op een of meer van deze werkvelden of ben je er nu 
mee bezig, stuur een mailtje naar de betreffende contactpersoon! 

Werkveld/sector Contactpersoon Mail naar: 

Ziektekostenverzekeraar 
Achmea en VGZ 

Godelieve van Liebergen g.van.liebergen@gmail.com  

Zorgverzekeraars Karin Seijdel k.seijdell@lunetzorg.nl 

Gemeentes Martine Wassenaar m.wassenaar58@gmail.com  

AGB-code Liesbeth ter Elst  info@aandachtvoorieder.nl  

Ambulante psychiatrie/GGZ Suzanna Louwerse sc.louwerse@xs4all.nl  

Thuiszorg Jan Willem Oostewaal thuiszorg.gv@gmail.com  

Mantelzorgers en 
vrijwilligers 

Elisabeth van Windt info@viviras.com 

Huisartsenzorg Charlotte Molenaar csa.molenaar@gmail.com  

 
NB. Mocht je al eens informatie hebben gestuurd aan Charlotte, kun je deze dan doorsturen 
naar de betreffende contactpersoon? Helaas is zij een groot aantal mails kwijtgeraakt. Met 
het delen van je ervaring draag je bij aan het nog sneller verkrijgen van financiering voor 
extramurale GV, dat is de tijd waard! 

 
SKGV 
Ben je lid van het SKGV en zou met een of twee andere collega's willen bijdragen aan beleid 
voor vrijgevestigd GV-ers over de berekening van aantal uren - te behalen punten? In juni 
vergadert de toetsingscommissie over een beleid voor vrijgevestigden/extramuraal 
werkenden. Hoe vullen collega's dit momenteel in en hoe zou de SKGV hiermee om kunnen 
gaan? Meld je bij ons als je mee wilt denken! 

 

Workshop Levenskunst en Stervenskunst 

Deelnemers krijgen inzicht hoe levensvragen en zingeving een rol spelen tijdens het leven en 

het sterven, oftewel van levenskunst tot stervenskunst. Deelnemers maken kennis met en 

leren werken met verschillende handvatten waarmee zij stervenden en naasten kunnen 

ondersteunen, en dan met name vanuit in het model van Carlo Leget. Een model rond 5 

spanningsgebieden die zowel bij leven als bij sterven kunnen spelen én denk aan de 

spanning tussen vasthouden en loslaten. 

 
Wil je zelf iets delen? Stuur ons een mail (csa.molenaar@gmail.com).  
 
Hartelijke groet, 

Werkveldraad Eerste Lijn 
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Charlotte, Liesbeth en Maurice. 


