
Worden geestelijke verzorgers toegelaten in ziekenhuizen? 
 
OLVG: Geestelijk verzorgers van OLVG worden binnen OLVG toegelaten, ook op IC en COVID 
afdelingen. Wel op verzoek van patiënt of familie en met inachtneming van alle 
beschermingsmaatregelen. Bij onze palliatieve COVID unit  wordt geestelijke verzorging 
actief aangeboden en is er dus ook toegang. 
Op de palliatieve COVID afdeling mogen er maar maximaal twee naasten bij de patiënt. 
Cruciaal punt in het zeer beperkt toelaten van bezoek is schaarste aan beschermende 
kleding. 
 
Zuyderland: We hebben altijd toegang als erom gevraagd wordt. 
 
LUMC: de instellingsgebonden geestelijk verzorgers gaan ook naar COVID patiënten. 
 
Eindhoven: Collega in ziekenhuis hier schrijft wel over contacten en ziekenzorgen bij 
coronapatienten , maar of dat ook op IC is wordt niet duidelijk uit haar verslag. Over het 
algemeen is het tekort aan beschermingsmiddelen een argument. 
 
Radboud UMC: 1. Teamondersteuning, peersupport 2. Patientenzorg maar alleen door 
GVers uit ziekenhuis, met beschermende kledij. 3. Naasten: opvang wordt georganiseerd om 
dat gestructureerd op te zetten (dmv beeldbellen, of telefonisch thuis), ook omdat men de 
piek pas eind mei verwacht te bereiken. 
Opvang van specialisten, verpleegkundigen, medewerkers is verdeeld onder psy, mmw, gv 
met telkens een van hen als coordinator. GV’er is coordinator op IC. 
Beperking tot 3 personen max per shift in huis, 2 vooral in the lead, de derde bij toerbeurt. 
Extra druk op bereikbare dienst. (Aantekeningen zijn door iCloud verwijderd, Richart, dus het 
is minder dan ik in verslag had staan) 
 
Tilburg: Ik kan alleen spreken voor ons ziekenhuis (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in 
Tilburg), en dan kunnen we zeggen dat deze vraag binnen ons ziekenhuis niet gesteld wordt. 
(het is gewoon een gegeven, RK, wantJ G.V. is wezenlijk onderdeel van goede 
patiëntenzorg en zijn we hard nodig bij de patiënten die angstige en wanhopige momenten 
doormaken. ( JA, we worden toegelaten bij patiënten met corona.) Daarnaast blijven we 
mensen die aan andere aandoeningen lijden, want spoedeisende zorg zoals bijvoorbeeld 
oncologische, neurochirurgische en cardiologische zorg gaat gewoon woor. Als we kijken 
naar het totaal aantal aanvragen voor ons team voor het bezoeken van patienten, dan is dat 
ruim verdubbeld. En die toename zit hem echt in de aanvragen voor mensen met corona en 
de mensen op de overige afdelingen die nu meer alleen zijn doordat zij veel minder bezoek 
krijgen . 
 
Worden geestelijke verzorgers toegelaten in verpleeghuizen?  
 
Amstelring: waar twee huizen (Vreugdehof en Bornholm) COVID hospices inrichten staat 
geestelijke verzorging ook hoog in het vaandel. Wel is er de voorwaarde dat die geestelijk 
verzorgers van de instelling zijn en dan alleen de COVID patiënten bezoeken. Dit in verband 
met het feit dat andere bewoners beschermd moeten worden. Dus er zijn g.v.'ers die nu 
enkel COVID afdelingen gaan bedienen. Mijn collega Joost de Wolf is dat voor Bornholm. 



 
Worden geestelijke verzorgers toegelaten in zorg aan mensen met een beperking? 
 
Regio Eindhoven: Mijn beeld (op basis van contacten oa in intervisiegroep ouderenzorg) is 
dat gv ers die in dienst zijn in sommige instellingen worden toegelaten bij cliënten met 
Corona. Andere instellingen laten dit niet toe. Externe geestelijken wordt dan zelfde lijn 
gevolgd. Collega's in ouderenzorg melden dat psychologen wel en gv niet gezien wordt als 
cruciaal beroep in hun organisatie. (dat is dus een regionaal signaal) 
 
Cordaan: GVer zijn welkom. Ze sluiten soms ook aan bij de coordinerende crisisteams 

-       Er is in de protocollen aandacht voor palliatieve (terminale) zorg, alleen zijn er allerlei 
praktische restricties – een locatie of afdeling per dag. Om de kans op het verspreiden van 
Corona te voorkomen. 

-       GVers hebben de laatste jaren steeds meer lokaties te bedienen gekregen in relatief minder 
tijd (formatie). Dat maakt waakzorg en presentie op meerdere afdelingen/lokaties in de 
actuele omstandigheden niet mogelijk. 
  
Er wordt wel over stervensbegeleiding gesproken. Maar ook hier staan er praktische zaken in 
de weg: 

-       Vrijwilligers van de VPTT mogen niet op bezoek komen in instellingen, maar ook niet bij 
clienten thuis, omdat de risicoś te groot zijn. Voor deze vrijwilligers (behoren gemiddeld tot 
de wat hogere leeftijds/risicocategorie). VPTT instanties kunnen niet voor beschermende 
maatregelen instaan. Met als gevolg geen beschikbaarheid van vrijwilligers voor 
stervensbegeleiding en waakzorg 

-       Beleid in verpleeghuizen bij besmetting is gericht op comfortzorg. Met medicatie worden 
bewoners zo comfortabel mogelijk gehouden. Om de fysieke en mentale belasting door de 
benauwdheid, voor de bewoners zo klein mogelijk te maken. Onrust en benauwdheid wordt 
dus met medicatie gepareerd. En niet met aanwezigheid en waakzorg. 

-       Besmette bewoners worden in hun kamer gehouden/opgesloten. Zo nodig met rustig 
makende medicatie. 

-       Er gaan mails rond met ‘tips’ uit het Zuiden. Dat je er rekening mee moet houden dat er 
ouderwetse dwang en vrijheidsbeperkende middelen moeten worden ingezet om bewoners 
die onrustig zijn toch op hun kamers te kunnen houden. Dit om besmetting van andere 
bewoners te voorkomen. ‘Ga op zoek naar rolstoel bladen of andere fixeer middelen want 
anders kun je ze onmogelijk op hun kamer houden.’ 

-       Er is vaak maar beschermende kleding voor medewerkers voor drie zorgmomenten (ADL) op 
een dag. 

-       Met als gevolg dat bewoners relatief veel alleen zijn. 
  
GV wordt nu ook gevraagd voor nazorg voor collega’s en de begeleiding van teams, met de 
praktische restricties (een locatie of afdeling per dag) is dat maar moeilijk recht te doen. Je kunt 
onmogelijk alle teams aandacht geven. Het werkveld is te versnipperd. 
  
Signaal: angst Overigens hoor en lees ik ook van gv ers die zelf niet op bezoek durven bij 
coronaire. Ook in basispastoraat van collega's die uitvaart niet zouden durven doen. Angst 
voor eigen gezondheid speelt een grote rol dan. Ik weet niet of in basispastoraat 
beschermingsmiddelen beschikbaar zijn, maar ik vermoed heel spaarzaam. Overigens krijgen 
wij hier in onze organisatie alle ruimte om te doen wat nodig is en merken we dat dit ook 
voor de medewerkers veel betekent. 
Maar - afhankelijk van aantal overlijdens - zou er qua capaciteit gv wel een tekort kunnen 
ontstaan zowel intramuraal als extramuraal als in basispastoraat. 
 
Worden geestelijke verzorgers toegelaten bij mensen met een beperking?  
 



Bij Talant werk ik intramuraal, we doen zo veel mogelijk afspraken digitaal (telefoon, 
beeldbellen e.d.) Alle woningen waar ik cliënten begeleidde vinden het prettig dat de 
ondersteuning doorgaat en ik er ook voor de medewerkers ben. 
Alleen wanneer cliënten in de laatste levensfase zijn komen we op de woning als dit gewenst 
is. dit geldt ook voor de afdelingen van Talant die binnen verzorgingshuizen zijn 
(bijvoorbeeld 1 verdieping binnen een regulier verzorgingshuis) 
 
Verder zijn we als geestelijk verzorgers verbonden aan de 'coronawoningen' een van de 
collega's in overdag aanwezig in de groene zone van de woning en de andere 3 collega's 
doen de bereikbaarheidsdienst in de avond en in de nacht. 
Verder doen de geestelijk verzorgers de uitvaarten van de cliënten die komen te overlijden. 
 
In Groningen onderhoud ik contact met de bewoners die ik begeleidde, via telefoon en 
Skype. hetzelfde geldt voor de netwerkcontacten. ik heb daar (nog) geen signalen van ziekte 
opgevangen binnen mijn netwerk. Marjo en ik hebben gisteren gesproken over de 
mogelijkheid om ons, gezamenlijk met gv thuis, te verbinden aan de geestelijk verzorgers in 
het UMCG en het Martini ziekenhuis om zo (aldanniet op afstand) te kunnen ondersteunen 
waar dat nodig en gewenst is. 
 
Andere locatie in NED: in eerder stadium op verzoek van GV’er daar geen begeleiding (angst 
en zorg om besmetting ook van eigen kinderen); in later stadium: geen contact. 
 
Hoe verloopt contact GV Thuis? 
Er worden noodnummers opgezet, in Limburg en regio Eindhoven biedt dat ondersteuning, 
maar aantal vragen loopt wel terug. Er wordt gewerkt aan een landelijk nummer van alle 
CvL’s, die per postcode kan doorschakelen naar specifieke regio. NWC Utrecht zet zich 
daarvoor in en beheert dat (dan). 
 
Of alleen GV-ers die in dienst zijn?  
OLVG: Ik zou het moeten navragen wat OLVG doet met geestelijk verzorgers van buiten. Op 
de IC en de COVID afdelingen is er sowieso geen bezoek. Familie kan alleen beeldbellen. 
Zuyderland: Ik weet dat ook pastores van buiten zijn toegelaten in isolatie 
Eindhoven ouderenzorg: soms wel, soms niet. 
Sluit aan mij eigen waarneming: als verpleeghuisarts alleen op afroep binnenkomt, dan is de 
GV’er eveneens ‘op afroep’. 
Tilburg: Alleen de geestelijk verzorgers die in dienst zijn van het ziekenhuis, komen bij 
patiënten. Ze hebben toegang tot alle patiënten. 
 
Zo ja, hebben ze toegang tot alle patiënten? 
Ja in meervoud, reguliere IC en Corona IC, als ook corona unit’s postIC. 
 
Ik kan me voorstellen dat bezoek aan de IC lastig is, ook omdat mensen daar in slaap worden 
gehouden, of gebeurt dat toch?  
Tilburg: Mensen die in slaap zijn gebracht, bezoeken we niet. Mensen op de IC die bij kennis 
zijn, worden wel door de gv bezocht. 
 



En is er voldoende toegang tot mensen die palliatieve zorg krijgen, als mensen daarom 
vragen? 
 
Tilburg: We worden vaak geroepen bij mensen die gaan sterven, voor ondersteuning en 
gesprekken. 
We worden gevraagd voor afscheidsrituelen bij stervende mensen (met en zonder corona). 
Doordat er veel mensen overlijden,zijn we daar behoorlijk druk mee. 
Bij coronapatienten die gaan overlijden, mogen 3 mensen uit de eerste lijn (partner, eigen 
kinderen) aanwezig zijn om te waken. 
Wij van de GV stellen vaak voor om afscheidsrituelen op te nemen voor de naasten die er 
niet bij kunnen zijn. 
 
Overige signalen: 
- Geestelijk verzorgers beginnen ivm corona elke ochtend met een dagstart waarin we als 
team kijken wat er te doen is. 
- We hebben de bereikbare dienst uitgebreid. We zijn nu niet alleen overdag en in de avond 
bereikbaar voor het opvangen bij 
  noodsituaties, maar ook in de nachten, 24/7 dus. 
- We werken door in de weekenden. Eerst waren we alleen oproepbaar in de weekends, nu 
zijn we op zaterdag en zondag in huis. 
- We werken in een Kernteam samen met de medisch psychologen en met de 
maatschappelijke werkers, omdat eerst vrijwel alle aanvragen voor het opvangen van 
patiënten, teams en familie bij ons terecht kwamen. Dat konden we niet bolwerken. 
De medische psychologen zijn nu bij de drie overdrachtsmomenten (ochtend, middag en 
avond) aanwezig ter ondersteuning van de teams op de afdelingen waar mensen met corona 
liggen. 
De maatschappelijk werkers zijn er voor de naasten, vooral via telefonische consulten. De 
geestelijke verzorgers richten zich vooral op de patiënten, en op de familieleden bij 
afscheidsrituelen.  
Elke dag is er met het Kernteam een overlegmoment tussen afgevaardigden van de 
geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, psychologen, peersupport, Leerhuis en 
management zodat we van elkaar weten waar de behoeftes en noden liggen, en zo nodig 
kunnen afstemmen. 
 
Bij mijn weten is er geen eenduidig beleid landelijk tav gv, maar wordt deze zorg wel als 
noodzakelijke zorg gezien, vooral in laatste of latere levensfasen. Uitgangspunt is dat 
spirituele/existentiële zorg een van de vier centrale onderdelen is van palliatieve zorg (aldus 
de WHO; Kwaliteitskader palliatieve zorg). Begeleiding van naasten is van deze definitie ook 
een centraal onderdeel, en juist ook daar komen gv'ers in beeld. Eveneens voor begeleiding 
van professionals. 
 
Er gelden richting patiënten in principe dezelfde regels als voor andere noodzakelijke zorg 
(vpk / artsen), alleen zal een gv'er - is mijn inschatting - alleen op verzoek komen (en/of als 
andere zorgverlener inschat dat dit wenselijk is), en alleen individueel (uiteraard geen 
groepsbijeenkomsten). 
 
Verder: 



- Thuisinzet GV wordt zoveel mogelijk gerealiseerd via telefoon of anderszins op afstand 
(vergelijkbaar met psychologen), maar daar ging je eigen mail afgelopen dagen ook over 
- GV'ers in verpleeghuizen, die normaalgesproken vaak op verschillende fysieke locaties van 
een zelfde instelling werken worden - voor zover ik kan zien - op max. 1 fysieke locatie 
ingezet. In principe geen lichamelijk contact, 1,5 m afstand, etc. 
- Bij verdenking of daadwerkelijk constateren van Corona en als er wel behoefte aan GV is, 
gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen als voor andere noodzakelijke beroepen. Met dien 
verstande dat er in principe geen lichamelijk contact is. 
 
Islam: zie frontberichten zaterdag, Mustafa Bulut (ETZ, JBZ) : in een celing bag niet 
gewassen, geen gebed, familie niet mee naar Turkije. Steun bij moskee valt ook, omdat er 
niet gezamenlijk gebeden kan worden. 
 
https://app.nd.nl/nederlandsdagblad/958/article/1112038/2/1/render/?token=af76b422b7
3d88bddc1dce6cb3e56a46 
 
Robert Koorneef, directeur VGVZ 
 
Dit zijn werkaantekeningen die intercollegiaal behulpzaam kunnen zijn; ze zijn in korte tijd 
verzameld en veelal onder hoge druk gedeeld.  


