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Met de aanscherping van maatregelen in de samenleving met betrekking tot Corona/COVID-
19 is het wenselijk om een nieuwe richtlijn voor geestelijk verzorgers op te stellen. Deze 
richtlijn geldt per 14 oktober 22.00 uur. Het risiconiveau zeer ernstig is van kracht. 
  
Algemene richtlijnen  
Houd je aan de richtlijnen, adviezen en maatregelen van het RIVM, houd 1,5 meter afstand, 
geef geen handen en raak elkaar niet aan. Heb je zelf of een van je huisgenoten klachten 
(hoesten, koorts) blijf dan thuis. Houd bij met wie je contact hebt onderhouden. De 
handreiking Veilig werken ivm Covid-19 van FBZ kan behulpzaam voor je zijn en vind je hier. 
De overheid heeft de richtlijnen en maatregelen hier vermeld. Werk zoveel als mogelijk 
vanuit huis; bevind je in de regel in een gezelschap van maximaal 4 personen. 
 
Geestelijke verzorging: cruciaal beroep 
‘Geestelijk verzorgers vallen in de lijst met cruciale (vitale) beroepsgroepen, namelijk in de 
categorie zorg en maatschappelijke ondersteuning.’ Dit betekent dat de overheid erkent dat 
geestelijke verzorging tot de beroepen worden gerekend die de samenleving draaiend 
houden. Deze uitspraak geldt voor alle geestelijk verzorgers. Deze erkenning van 
overheidswege is een erkenning voor het beroep sui generis: de bijdrage van de geestelijk 
verzorger is specifiek en onderscheidend. Daarmee kan de geestelijk verzorger, binnen de 
speelruimte van het RIVM, haar of zijn werkzaamheden uitvoeren. Dit betekent ook dat je als 
geestelijk verzorger gebruik kunt maken van het prioriteitsnummer bij testen dat de overheid 
beschikbaar heeft gesteld: hier vind je de informatie die je nodig hebt om daadwerkelijk 
voorrang te krijgen.  
 
Intramurale geestelijke verzorging (zorg, justitie, politie, krijgsmacht)  
Reguliere contacten met patiënten/cliënten, familie en (zorg)medewerkers zijn mogelijk. Er 
kunnen vanwege coronabesmettingsrisico’s beperkingen gelden in de instelling, organisatie 
of veiligheidsregio waarin je werkzaam bent. 
Geestelijk verzorgers maken deel uit van hun organisatie en uit de geleerde lessen van de 
afgelopen maanden valt op te maken dat zij -voor zover zij dat niet al doen- uitgedaagd 
worden om actief op instellingsniveau met verantwoordelijke leidinggevenden te spreken en 
zo bij te dragen aan het beleid van de organisatie waarin zij werkzaam zijn.  
 
Geestelijke Verzorging thuis  
Bezoeken bij burgers thuis zijn toegestaan. Houd hierbij de algemene richtlijnen aan en 
draag er zorg voor dat er bij dat bezoek niet meer dan 3 gasten zijn naast de 
hoofdbewoner(s). Bij de 3 gasten is de geestelijk verzorger niet inbegrepen omdat deze een 
cruciaal beroep uitoefent. Beperk waar mogelijk je bezoeken tot 1 per dag. Indien je gebruik 
maakt van beschermende kleding is het mogelijk 2 bezoeken per dagdeel af te leggen. In 
eigen praktijk is per dag slechts een afspraak met maximaal 3 personen van een huishouden 
mogelijk. 



 

 

Groepsconsulten zijn niet toegestaan.  
 
Vieringen en groepsbijeenkomsten 
De overheid heeft met vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke organisaties een 
gezamenlijk communiqué opgesteld met betrekking tot het beleggen van religieuze en 
levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Diverse levensbeschouwelijke organisaties hebben op 
basis van dit communiqué summiere of uitvoerige handreikingen ontwikkeld (bv PKN, RKK, 
CMO). Voor kerken en religieuze gebouwen geldt sinds 5 oktober 2020 een advies dat een 
maximum van 30 bezoekers noemt. Vieringen en groepsbijeenkomsten in een intramurale 
setting kunnen niet binnen dit advies worden meegerekend. Stem vieringen en 
groepsbijeenkomsten af met de organisatie waarin je werkzaam bent. 
  
Corona en Rituelen  
De werkgroep Corona en rituelen heeft een handreiking gepubliceerd rondom 
Afscheidsrituelen. Deze blijft beschikbaar. Fysiek contact bij rituelen bij patiënten met 
COVID-19 is mogelijk, mits daarbij beschermende maatregelen worden getroffen en je de 
algemene hygiëneadviezen naleeft. Bij rituelen is het toegestaan kortstondig af te wijken van 
de 1,5 meter afstand.  
 
Uitvaarten  
Geestelijk verzorgers kunnen vanuit hun functie uitvaarten leiden. Uitvaarten vallen buiten 
het maximum van 30 deelnemers; de Rijksoverheid hanteert in haar informatieoverzicht, ook 
na 14 oktober, de aantallen van 100 (binnen) en 250 (buiten). Kijk hier voor de actuele 
richtlijnen.  
Ons advies luidt: Maak een verantwoorde afweging of je overige werkzaamheden in 
verhouding staan tot het risico je in een gezelschap van 100 tot 250 personen te bewegen. 
Stem -indien hier sprake van is- dit zorgvuldig af met je werkgever. 
 
Arbeidsrechtelijke vragen 
De FBZ heeft een overzicht van arbeidsrechtelijke vragen gemaakt, waarbij ook vragen 
rondom vakantie en het verplicht testen worden beantwoord vanuit het perspectief van de 
verhouding werkgever-werknemer, zie https://www.fbz.nl/veelgestelde-vragen/corona-covid-
19/  Selecteer in het menu bovenaan het trefwoord Vakantie of Medisch Onderzoek.  
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