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Symposium. Niet meer werken op locatie? 

Geestelijke verzorging in de (blijf)thuissituatie 
 

 

 

De afgelopen twee jaar heeft geestelijke verzorging 
dicht bij de thuissituatie van cliënten in rap tempo 
verder vorm gekregen. Tegelijkertijd konden 
geestelijk verzorgers soms ook minder naar de 
mensen toe door de uitbraak van het coronavirus. 
Andere vormen van geestelijke verzorging werden 
daarom (her)ontdekt. Deze ontwikkelingen 
worden op de voet gevolgd door onderzoekers; om 
te begrijpen wat ze voor het werkveld betekenen 
en om goede praktijken te ontdekken en 
verspreiden. 

Geestelijk verzorgers werken actief mee aan 
onderzoek. Toch lijkt er vaak nog een kloof te zijn tussen wetenschap en praktijk. Wat 
werkt dan beter? Hoe voer je onderzoek zo uit dat het goed aansluit bij bestaande 
praktijken? Hoe verspreid je opgedane kennis en implementeer je bevindingen zo dat de 
praktijk er daadwerkelijk zijn voordeel mee doet? Spannende en belangrijke vragen 
waar we allemaal nog lerend in zijn. 

Op 26 maart delen jonge onderzoekers hun onderzoek naar geestelijke verzorging in de 
palliatieve zorg, aan de keukentafel en bij corona, en gaan we in gesprek over hoe 
praktijk en onderzoek bij elkaar aansluiten. Dus, werk je in of dicht bij de thuissituatie, 
doe je zelf onderzoek, of studeer je geestelijke verzorging. Praat 26 maart met ons mee! 
Accreditatie is aangevraagd voor twee dagdelen bij de SKGV. 

26 maart 2021 09.00-15.15 

Locatie: Gather Town Conference.  
Zie voor een demo van Gather Town: 
https://gather.town/app/jQjjin9BvKF0nWF1/d
emo 

Kosten: €25 
Studenten MA GV: gratis.  

Opgave verplicht:  

Meld je hier aan 

https://gather.town/app/jQjjin9BvKF0nWF1/demo
https://gather.town/app/jQjjin9BvKF0nWF1/demo
http://shop.housing.rug.nl/shopfeb/contents/nl/d100_Symposium_-Niet-meer-werken-op-locatie_Geestelijke-verzorging-in-de-(blijf)thuissituatie.html


Programma 

Vanaf 09.00  
welkom in de online conferentieruimte: verken de ruimtes en spreek alvast een collega! 
(Voor wie twijfelt aan de eigen digitale vaardigheden: 08.45 kan ook) 

 

09.15 - 09.25  Welkom en inleiding Hanneke Muthert (dagvoorzitter) 

09.25 - 10.15  Onderzoekpresentaties Ronde I   

- PLOEG 1: Selma Haverkate & Jenny Kloosterhuis 

- PLOEG 2: Annemarie Foppen 

- PLOEG 3: Annelieke Damen 

10.20 - 11.10  Input gevraagd!  Responsronde in subgroepen 

11.10 - 11.30 Pauze zoek elkaar op in de gang of in de besloten meet en greet ruimtes! 

11.35 - 12.05 Onderzoekpresentaties Ronde II  

- Zingeving aan de Keukentafel: Vicky Hölsgens 

- Geestelijke verzorging bij corona: Desi de Jonge 

12.10 - 12.40  Input gevraagd! Responsronde in subgroepen 

12.40 - 13.30  Pauze: offline of liever online? De meet en greet ruimtes zijn open! 

13.35 – 14.30 Reflectiepresentaties 

 - De geestelijk verzorger-onderzoeker: Niels den Toom 

 - Onderzoeksagenda: Carmen Schuhmann 

14.35 - 14.45   Slot Hanneke Muthert 

14.45 - 15.15  De bar is geopend in Gather Town 

 

Graag tot de 26 maart!  Hanneke Muthert, Anja Visser, Sjaak Körver en Hetty Zock 


