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Taskforce
Geestelijke
Verzorging voor
Zorg buiten
instellingen

Wie vormen de TF?


Leden VGVZ

Werkgroep Palliatieve Geestelijke
Verzorging Thuis: toegankelijkheid van
geestelijke verzorging voor patiënten in de
palliatieve fase vergroten

Vanaf januari 2017 Task Force:
De mogelijkheden voor geestelijke verzorging buiten
zorginstellingen, in samenspraak met het ministerie
en andere zorgspelers, concreet geregeld en
gefinancierd krijgen”.

Met wie heeft de TF
contact?


VWS

Agora

CU



ZonMw

BTN

CDA

Twijnstra en Gudde



Vertegenwoordiging Agora



RVS

ERICH

Zorgpact

NVPA



Vertegenwoordiging Vilans



Vilans

Reliëf

ZIN

Cosbo



Vertegenwoordiging Humanistisch Verbond



Actiz

Palliantie

UvH/RUG/ Radboud



Vertegenwoordiging Universitaire opleidingen



LHV

V en VN

Div. onderzoekers



Vertegenwoordiging Palliantie



NHG

KBO-PCOB

Patz



KIMS

LOC

Zorgverzekeraars



Lectoraat Zorg en zingeving VIAA

VGVZ werkveld 1e lijn



Centra voor levensvragen

VGVZ werkveldraden

Task Force

Werkwijze TF
In 2017 5 vergaderingen met hele TF

o

Werkgroep praktijk en financiering

o

Werkgroep onderwijs

Tussendoor werkgroepen aan de slag
Iedere werkgroep eigen trekker
Veel mailverkeer

Afstemmen met bestuur

o

Werkgroep wetenschappelijk onderzoek

Bijzondere aandacht voor PR in samenspraak met
bestuur VGVZ

Eerst drievrouwschap in leiding TF, minder staftijd
beschikbaar --> andere structuur
2500 euro beschikbaar, tot nu alleen reiskosten + iets voor
vergaderlocaties
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Werkgroep Praktijk en
financiering


Overzicht financieringsmogelijkheden en
bijbehorende problemen



Indicatie-informatie voor cliënten en verwijzers



Overleg met huisartsen, organisaties voor ouderen,
thuiszorg, Centra voor Levensvragen



Contacten met zorgverzekeraars, Zorginstituut



Kaart van vrijgevestigd gv's geplaatst in Palliarts en op
internet

Werkgroep onderwijs

Werkgroep
wetenschap






VWS: kennissynthese en onderwijsraamwerk Palliantie



Spiritualiteit wel genoemd, niet geconcretiseerd



Kamerbrief van Rijn: implementatie moet, bal ligt bij beroepsgroep



VWS: graag voor hele zorg!



Overleg met V en VN, Reliëf, VIAA lectoraat Zorg en Zingeving, VWS:
expertmeeting op 16 oktober a.s.

AHMAS

Afstemmen met universiteiten, HBO's over te starten
onderzoek



in overleg met comm. Wetenschap VGVZ

charme-offensief bij allerlei instanties: VWS, RVS,
Huisartsen, Palliantie, Thuiszorg, Ouderenbonden, Vilans,V
en VN, ZonMw --> serieuze gesprekspartner + beter
zichtbaar



daarvoor ook inzetten op onderwijs



dan meer verwijzingen --> druk van onderaf op politiek

Delphi-onderzoek



evidence based? Zie zorgagenda

Radboud



kostenbesparend?



pilots bij zorgverzekeringen



veel administratieve zaken regelen



BIG? SKGV? NVPA?



Centra voor Levensvragen



Lothian



Case-study project





Inventarisatie lopend onderzoek + wensen



RUG



UvH

Mooi en lastig

Maar:



Zeer betrokken groep





Steeds betere ontvangst
in maatschappij

Grote investering in tijd
en energie nodig



VGVZ kleine vereniging



Tijd is rijp





‘Gat in de markt’

Veel complexer dan
eerst gedacht



Gv’s meer gericht op
niet vanzelfsprekende
profilering



Structurele financiering
nog niet snel geregeld





Spirituele zorg steeds
meer in pers

Hoe voldoende
menskracht genereren
om overal te zijn waar
nodig?

Groot is de wereld,
en lang duurt de tijd
maar klein zijn de voeten
die gaan waar geen wegen gaan
overal heen!
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