Kenniscafé “Wind in de Zeilen” - Werkveld eerste lijn
Woensdag 14 november 2018
(verslaglegging Lutske Harmsma)
Haal het anker in!
Maurice van der Put heet iedereen van harte welkom. Hij gebruikt in zijn openingswoord de
mooie metafoor van een schip dat de wind in de zeilen heeft.
Via slido.com.nl komen we te weten dat de ongeveer 100 (!) deelnemers vooral geestelijk
verzorgers zijn. Een kleine 45% daarvan is op dit moment al werkzaam in de 1e lijn.
Hijs de zeilen – actuele situatie geestelijke verzorging
Francine Wildenborg is beleidsmedewerker externe relaties bij de VGVZ. Zij vertelt over het
proces dat geleid heeft tot de brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer
waarin hij geld beschikbaar stelt voor geestelijke verzorging in de thuissituatie. In 2019 is 10
miljoen beschikbaar, in 2020 ook 10 miljoen en daarna 5 miljoen structureel.
In het regeerakkoord van Rutte III is 35 miljoen gereserveerd voor geestelijke verzorging /
levensbegeleiders onder de noemer Waardig ouder worden. Minister Hugo de Jonge was er
niet happig op om dit geld te besteden, maar onder druk van veldpartijen – onder meer
VGVZ en KBO-PCOB – en politieke partijen – CDA, ChristenUnie en D66 – is het ministerie
deze zomer op een plan gaan broeden. Vanuit de VGVZ is het ministerie gevoed met
informatie over geestelijke verzorging, omdat er weinig kennis over ons vak bestond. Aan de
hand van verhalen uit de praktijk – door geestelijk verzorgers zelf, maar ook door patiënten
en huisartsen aan het woord te laten – hebben zij goed over het voetlicht kunnen brengen
wat een gv’er doet. Tot op het laatst heeft de VGVZ inspraak gehad in de plannen.
Van de 10 miljoen per jaar voor 2019 en 2020 is 5 miljoen gereserveerd voor de praktijk. Dat
wil zeggen vergoeding van consulten, maar ook deelname van geestelijk verzorgers aan
diverse multidisciplinaire overleggen (zoals Patz-teams) en beschikbaarheid van geestelijk
verzorgers voor bijscholing van primaire zorgverleners (denk aan huisartsen). Een bedrag
van 2 miljoen is beschikbaar voor het ontwikkelen van infrastructuur, zoals centra voor
levensvragen. Verder is 3 miljoen per jaar beschikbaar voor onderzoek om het proces te
monitoren en tevens om de bekendheid van geestelijk verzorgers te vergroten (bijvoorbeeld
door middel van een campagne).
Het geld voor de praktijk gaat naar de Netwerken palliatieve zorg. Dat zijn er 66 in
Nederland. Voor die constructie is gekozen omdat het een bestaande financieringsstructuur
van VWS is. De VGVZ was hier aanvankelijk geen voorstander van: immers geestelijke
verzorging behelst niet alleen palliatieve zorg. Het oprichten van een nieuwe structuur kost
echter minstens een jaar (nieuwe subsidiestromen moeten door zowel de Tweede als Eerste
Kamer worden goedgekeurd) en dat zou erg zonde zijn van het geld dat daardoor volgend
jaar niet uitgegeven zou kunnen worden.
Afgesproken is dat de komende 2 jaar een probeerfase is, intensief gemonitord door een
stuurgroep waar naast de VGVZ ook expertisenetwerk Agora, de coöperatie Palliatieve Zorg
Nederland en Sociaal Werk Nederland zitten, zodat ook andere manieren om geestelijke
verzorging in de thuissituatie te financieren open blijven.
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In het regeerakkoord stond over 2018 ook al 10 miljoen gereserveerd. Met terugwerkende
kracht de praktijk financieren kan niet, maar volgens de VGVZ mag dat niet de reden zijn dat
bijna eenderde van de totale investering in geestelijke verzorging op deze wijze verdwijnt.
Onder druk van de VGVZ – verder opgevoerd door CDA en ChristenUnie – heeft de minister
half oktober toegezegd voor het eind van het jaar te bekijken of dit geld kan worden
doorgesluisd.
Joep van de Geer is geestelijk verzorger en kennismakelaar bij Agora. Hij legt uit hoe het
proces nu verder gaat en beantwoordt een aantal vragen uit de zaal.
Er is op bestuurlijk niveau een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de
gezamenlijke organisaties: VGVZ, Fibula, SW Nederland, VWS. Mogelijk dat daar ook nog
vertegenwoordigers van de huisartsen bij aansluiten en van de kinderpalliatieve zorg.
Volgende week zal deze groep voor het eerst bij elkaar komen. Dan zal ook duidelijk
worden hoe het mandaat voor Joep er precies uit komt te zien.
Gedacht wordt aan een aantal deelprojectgroepen:
1. Randvoorwaarden/praktijk. Deze groep gaat zich op korte termijn richten op
criteria mbt inzet gv’ers, (voorlopige kwaliteitsindicatoren). Daarnaast komen
vragen aan bod als: wie mag declareren?, waar?, hoeveel consulten? komen aan
bod. Niet alles zal definitief duidelijk zijn voor 1-1 maar wel richtinggevend. Eén
van de criteria zal bv zijn: lid van VGVZ + SKGV.
2. Onderwijs
3. Onderzoek, bijvoorbeeld tbv het monitoren van de verschillende onderzoeken en
voor de contacten met ZonMW.
4. Communicatie/PR.
Overstag – verduidelijkende vragen actuele situatie
Vanuit de zaal wordt nog gereageerd op de eis tav lidmaatschap VGVZ , terwijl sommige
deelnemers geregistreerd staan bij de NVPA of (bewust) niet lid/geregistreerd zijn. Joep
nodigt deze mensen uit om dit alsnog te doen. Het geld is uitdrukkelijk bedoeld voor
geestelijk verzorgers en niet voor (rouw)therapeuten.
Dank aan de taskforce
De Taskforce 1e lijns GV wordt opgeheven. Alle deelnemers worden door de
penningmeester van de VGVZ, Hans Schepers bedankt voor hun inzet en ontvangen een
attentie. Een aantal zal doorgaan als kennisdrager in een van de deelprojecten of in de
werkveldraad 1e lijn van de VGVZ.
In het kraaiennest
Slido.com laat het afweten; een meerderheid geeft door handopsteking aan verrast, blij en
hoopvol te zijn over de nieuwe ontwikkelingen.
Koers bepalen – Samenkomst in regionale groepen
In regionale subgroepen wordt vervolgens verder gesproken over:
- Wat betekenen de huidige ontwikkelingen?
- Wat is er al?
- Welke mogelijkheden zie je?
- Welke prioriteiten zouden er gesteld moeten worden?
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Hoe kunnen we samenwerken?

Wind in de zeilen – plenair: welke richting gaan we op?
Samenvattend wordt door alle subgroepen aangegeven dat het belangrijk is om binnen
de verschillende regio’s te gaan samenwerken, zo mogelijk centra voor levensvragen op
te richten en op korte termijn contact te leggen met de coördinatoren van de palliatieve
netwerken in de eigen regio.
In een aantal regio’s zijn al centra voor levensvragen. Bijvoorbeeld in Utrecht, Noord
Holland, Rotterdam, Brabant, Friesland. Op de website van de VGVZ staat een overzicht:
Overzicht geestelijke verzorging 1e lijn.
Lokaal kan verbinding gezocht worden met organisaties/instellingen ihkv transmurale
zorg./ambulante ondersteuning. Door een aantal deelnemers wordt gewezen op het
risico dat instellingen hier een reden in kunnen zien om te gaan bezuinigen op de
formatie van de intramurale GV.
Liesbeth ter Elst bedankt de mensen die hebben meegewerkt aan deze dag.
Spontaan gebaar van Marjo van Bergen en geeft Charlotte Molenaar (voorzitter van de
Werkveldraad Eerste lijn) een mooie bos rode rozen als dank voor haar inzet.
Afsluiting met borrel in de Torenzaal.
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