Kenniscafé Toekomstige Landelijke structuur - 1 november 2019
De Brug kerk in Amersfoort – Werkveldraad Eerste lijn
Na het openingswoord door Minette Kits-Nieuwenkamp (VWS) krijgt Robert Koorneef (directeur
VGVZ) het woord om de laatste ontwikkelingen over de geestelijke verzorging in de thuissituatie
te vertellen. Er wordt op landelijk niveau nagedacht over financiering na het aflopen van de
subsidie. Daarbij is wel de gedachte dat we van de subsidieregeling af moeten en geestelijke
verzorging een vast onderdeel van de samenleving behoort te zijn. Daarbij behoren de
geestelijke verzorgers te voldoen aan een bepaalde kwaliteit (geregeld via de SKGV). Zie
verder de presentatie.
Er is een grote behoefte aan zichtbaarheid van geestelijk verzorgers in het land. Het landelijk
communicatieplan wordt vanaf begin 2020 uitgerold. Er is ook behoeft aan een overzicht van
mogelijke scholingsprogramma’s om te gebruiken in de praktijk. Marc Rietveld is bezig met
inventariseren. Het is goed om dergelijke scholing met elkaar te delen en dus het wiel niet
opnieuw uit te vinden.
Daarna riepen twee studenten van de Radbouw Honors Academy ons op om mee te doen met
hun onderzoek dat onderdeel uitmaakt naar Ethical dilemmas in health care. Hun
onderzoeksvraag is “Hoe kan, door middel van meer bekendheid en imagoverbetering, de inzet
van geestelijk verzorgers door huisartsen bevorderd worden?” Studenten vanuit verschillende
disciplines gaan met elkaar deze onderzoeksvraag oppakken. Zie presentatie om je hiervoor
aan te melden.
De presentatie van Geert van der Velde startte met een ludieke opkomst om daarmee duidelijk
te maken dat communicatie in de thuissituatie is iets anders dan in een werksituatie of elke
ander situatie dan ook. Hij leidt ons met de theorie van Habermas richting het systeem rondom
de geestelijke zorg. De systeemwereld en de leefwereld scheuren met elkaar.
De overheid staat op afstand en schept kaders en houdt toezicht. De anderen moeten het
onderling regelen binnen de kaders en het toezicht. De mensopvatting daarbij dat de mens een
rationeel en objectief wezen is en dus op die wijze keuzes maken. Met dit stuurmechanisme
worden keuze gemaakt. Hoe staat de geestelijke verzorging / spiritualiteit / zingeving in dienst
van het overheidssysteem, ofwel hoe past het bij elkaar. Zie de presentatie voor meer
informatie.
Plenair werd de stelling gedeponeerd: De geestelijke verzorging moet in het zorgpakket. Een
klein aantal mensen staken bij het antwoord ‘ja’ voorzichtig de hand omhoog.
In zes groepen zijn de aanwezig uit elkaar gegaan en hebben met elkaar over de volgende vier
stellingen gediscussieerd.
1 De verschillende coördinatiestijlen regionaal moeten landelijk meer eenheid krijgen.
2 Er moet een tweedeling komen tussen gv eerstelijnszorg en geestelijke verzorging in het
sociaal domein.
3. Schept het aanbod geestelijke verzorging een vraag of is er werkelijk sprake van een vraag?
4. De blijvende inbreng van geestelijke verzorging in de thuissituatie vraagt een andere kijk en
organisatie van het zorgsysteem.

