
Uitnodiging: digitale werkconferentie werkveldraad ziekenhuizen 
 
29 oktober: 13.30-16.30 uur via ZOOM  

 
COVID-19 IN HET ZIEKENHUIS 
Leren van elkaars werkpraktijken met het oog op de toekomst 
 
De Covid-tijd heeft tot veel en snelle veranderingen geleid in ziekenhuizen. Overal zijn 
nieuwe praktijken gegroeid. Geestelijk verzorgers hebben daarbij aansluiting gezocht.  
Het doel van deze digitale werkconferentie is om te inventariseren tot welke nieuwe 
ontwikkelingen en praktijken dit heeft geleid in ons vak en hoe wij elkaar hierin kunnen 
verrijken, met oog op de toekomst. 
 
Programma: 
13.30-13.35 Opening  
13.35-14.00  Covid-19 en spiritual distress door Marjo van Bergen 
14.00-14.25  Covid-19 en moral distress door Els Maeckelberghe 
14.25-14.30 Verslag vanuit het Open Platform van 28 september  
 
14.30-15.15 Eerste ronde van de themagesprekken 
15.15-15.30 Pauze 
15.30-16.15 Tweede ronde van de themagesprekken 
16.15-16.30 Afsluiting: Kracht in Covid-19-tijd 
 
Themagesprekken in kleine groepen in twee ronden: 
1. Medische beslissingen rond levenseinde tijdens Covid-19 
2. Proactieve zorgplanning en Covid-19  
3. Ondersteunen van medewerkers tijdens Covid-19  
4. Vieringen en rituelen in Covid-19- tijd 
5. Landelijke dag van de bezinning 
Extra informatie over de thema’s vind je hieronder. 
 
Deelname: 
Bij aanmelding vragen we je een afbeelding te uploaden die voor jou symbool staat voor 
waar jij kracht uit put in de Covid-19-tijd. Deze afbeeldingen worden gebruikt in de 
afsluiting.  
 

Aanmelding tot 11 oktober via: Aanmeldformulier Covid-19 in het Ziekenhuis 
Kosten €25,00 
Voor accreditatie is gezorgd. 
 
Namens de werkveldraad ziekenhuizen: 
Annemieke Kuin, Adri Spelt, Annie Hasker en Martijn Rozing 
  

https://congres.zonderzorg.nl/covid-19-in-het-ziekenhuis/aanmeldformulier


Toelichting op de themagesprekken: 
In de gesprekken komen we samen om uit te wisselen en van elkaar te leren. Elk gesprek 
heeft een eigen thema, maar op de achtergrond staan de volgende drie algemene 
leervragen centraal: Hoe was je betrokken? Wat blijft? Hoe was de interdisciplinaire 
samenwerking?  
 
 
1. Medische beslissingen rond levenseinde tijdens Covid-19 

In de diverse rollen die we als geestelijk verzorger vervullen komen op verschillende 
manieren vragen rond het levenseinde ter sprake. Tijdens de Covid-pandemie kreeg de 
besluitvorming rond het levenseinde een andere dimensie: door het heftige verloop, de 
grote aantallen patiënten en de druk op het aantal beschikbare bedden kwamen morele 
dilemma’s naar boven waarin onze ondersteuning werd gevraagd.  
Dit themagesprek gaat over onze rol als moreel consulent. Hoe heeft dit vorm 
gekregen? Wat willen we vasthouden? Wat willen we anders gaan doen? 
 

2. Proactieve zorgplanning en Covid-19 
Het grillige verloop van de Covid-besmetting maakte het urgent om goed na te vragen 
en vast te leggen wat mensen wel en niet willen, wat voor hen belangrijk is. Ook 
huisartsen benaderden proactief oudere patiënten in hun praktijk om hen te vragen 
naar wensen. In het kwaliteitskader palliatieve zorg wordt deze proactieve zorgplanning 
geformuleerd als het gesprek over waarden, wensen en behoeften. 
In dit themagesprek wisselen we met elkaar uit welke rol geestelijk verzorgers hebben 
vervuld in bijdragen aan proactieve zorgplanning. Bijvoorbeeld in hun rol als consulent 
van het consultteam palliatieve zorg of in het geven van scholingen over proactieve 
zorgplanning. Welke ontwikkelingen in Covid-tijd krijgen een vervolg? 

 
3.  Ondersteunen van medewerkers tijdens Covid-19 
 Iedereen was zich bewust dat deze crisis niet alleen patiënten en naasten treft maar 

ook zorgverleners, in het bijzonder artsen en verpleging. Op welke manier is er zorg 
voor hen geweest? In ziekenhuizen is daar op verschillende manieren vorm aan 
gegeven. Geestelijk verzorgers hebben hierin ook vaak samengewerkt met andere 
disciplines zoals maatschappelijk werk en psychologen.  
In dit themagesprek staan we stil bij hoe in verschillende ziekenhuizen vorm is gegeven 
aan zorg voor medewerkers. Welke rol heeft de geestelijke verzorging daarin gehad? 
Hoe is die ondersteuning georganiseerd? Welke belemmeringen en goede praktijken 
zijn we daarin tegengekomen? 

 
4.  Vieringen en rituelen in Covid-19-tijd 

Het niet meer met grotere groepen samen mogen komen en de 1,5-meterregel maken 
dat vieringen en ook rituelen een andere vorm vereisen. Daarnaast hebben de 
omstandigheden op afdelingen ervoor gezorgd dat alledaagse gewoonten en kleinere 
rituelen, zoals bij het afscheid nemen van overledenen, anders verliepen en om nieuwe 
vormen vroegen.  
In dit themagesprek worden vragen rond rituelen en vieringen verkend. Welke 
rituelen/vieringen heb je toegepast? Welke nieuwe vorm bleken goed te werken of juist 
niet? En hoe zien vieringen/rituelen er nu uit? 



 
5.  Landelijke dag van de bezinning 

Sommige ziekenhuizen zijn al bekend met het organiseren van 
herdenkingsbijeenkomsten voor nabestaanden. Vaak nemende geestelijk verzorgers 
daarin het voortouw. Minister-president Rutte heeft een landelijke bezinningsdag 
aangekondigd.  
Dit themagesprek biedt ruimte om samen uit te wisselen over vragen als: Welke 
wensen leven er bij jouzelf om dit vorm te geven? Welke plannen zijn er vanuit jouw 
organisatie? Welke personen wil je in de voorbereiding betrekken? Aan welke rituelen 
denk je als het gaat om het herdenken van overledenen? Aan welke rituelen denk je bij 
de ondersteuning van zorgverleners? 

 
Aanmelding via: Aanmeldformulier Covid-19 in het Ziekenhuis 
 
 

 
 

https://congres.zonderzorg.nl/covid-19-in-het-ziekenhuis/aanmeldformulier

