
  

 

 

Extra Nieuwsbrief over de subsidieregeling geestelijke zorg in de 1e lijn 

Centrum voor Levensvragen start 8 juli 2019! 

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie 

mogelijk. Deze regeling voorziet in geestelijke verzorging voor mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de 

palliatieve fase en naasten. De subsidieregeling is niet van toepassing op cliënten die in een instelling verblijven 

vallend onder de Wet Toelating Zorginstellingen. Activiteiten van geestelijke verzorgers (consulten, MDO’s, 

scholing) die bijvoorbeeld in en vanuit hospices en bijna-thuis-huizen geboden worden, kunnen worden 

gedeclareerd volgens deze regeling, mits de instelling niet onder de WTZ valt. Instellingen voor begeleid wonen 

worden gezien als thuissituatie.  

De regeling vloeit voort uit de paragraaf Goede zorg voor ouderen in het Regeerakkoord 2017-2021 

Vertrouwen in de toekomst. De minister heeft gekozen voor de toekenning van de beschikbare middelen aan 

de netwerken palliatieve zorg vanwege de bestaande subsidieregeling en de ervaring die de netwerken al 

hebben met deze vorm van zorg en ondersteuning.  

De totale subsidie van 5 miljoen voor de inzet van geestelijk verzorgers zoals boven bedoeld, is structureel. De 

extra gelden voor de aanvullende activiteiten om de bekendheid van geestelijke verzorging te vergroten, of het 

opzetten en operationaliseren van de benodigde infrastructuur, zijn incidenteel (2019-2020). De Netwerken 

Palliatieve zorg ’s Hertogenbosch-Bommelerwaard en Oss-Uden-Veghel hebben de geestelijke zorg 

ondergebracht in het Centrum voor Levensvragen Noordoost Brabant. 

De subsidieregeling richt zich op drie groepen:  

a. mensen van 50 jaar en ouder;   

b. palliatieve patiënten (met hun naasten);  

c. kinderen (onder de 18 jaar) in de palliatieve fase en hun naasten (via de netwerken voor kinderpalliatieve 

zorg).   

Wanneer verwijzen naar een geestelijk verzorger? Als er sprake is van: 

 een ingrijpende levensgebeurtenis: verlies, trauma, conflict, terminale fase, overlijden;   

 indringende levensvragen: ‘Waarom overkomt mij dit?’ ‘Waarom zou ik nog doorgaan?’ Hoe moet het 

verder met mijn naasten?  

 eenzaamheid, het gevoel er alleen voor te staan; 

 behoefte aan reflectie op het geleefde leven: Wat was van waarde? Hoe ga ik verder? 

 Behoefte aan een gesprek over persoonlijke spiritualiteit. 

 

De volgende activiteiten van geestelijk verzorgers komen voor vergoeding in aanmerking: 

 Consulten van geestelijk verzorgers aan thuis wonende ouderen, patiënten en hun naasten.  

 Het bijwonen van multidisciplinair overleg t.b.v. mensen in de thuissituatie (bv. PaTz, MDO kwetsbare 
ouderen en sociale wijkteams).  

 Uren als docent in het kader van bijscholing van zorgverleners, welzijnswerkers of vrijwilligers. 

https://www.netwerkpalliatievezorg.info/


Werkwijze inzet geestelijke zorg1 vanaf 8 juli 2019 

Ouderen, palliatieve patiënten, hun naasten en verwijzers die gebruik willen maken van een geestelijke 

verzorger of verwijzen voor een consult, kunnen dit aanvragen via het Netwerk palliatieve zorg. Het Netwerk 

is van maandag t/m vrijdag tussen 8.30u en 12.30u telefonisch bereikbaar op 06-22727110. Een bij het 

Centrum voor Levensvragen Noordoost Brabant aangesloten geestelijk verzorger neemt binnen 24 uur contact 

op met de cliënt. Indien er sprake is van een crisissituatie neemt de geestelijk verzorger zo mogelijk eerder 

contact op. 

Het aantal consulten bedraagt 1 tot maximaal 3. Indien nodig of wenselijk kan verlenging via de coördinator 
van het Netwerk Palliatieve Zorg worden aangevraagd.  
De begeleiding door een geestelijk verzorger wordt vergoed via de subsidieregeling geestelijke zorg in de 1e lijn. 

Scholing door geestelijk verzorgers en participatie in MDO of PaTz. 

Professionals en vrijwilligers die gebruik willen maken van scholing door geestelijk verzorgers kunnen 

hiervoor terecht bij het Centrum voor Levensvragen. Het Centrum legt contact met een bij het Centrum voor 

Levensvragen aangesloten geestelijk verzorger. Hetzelfde geldt voor verzoeken tot participatie van geestelijk 

verzorgers in MDO’ of PaTz groepen.  

  

 

                                                           
1 Werkwijze van aanmelding tot afronding van geestelijke zorg  in een stroomschema op de website van het 
Netwerk Palliatieve zorg geplaatst zijn onder de pagina Centrum voor Levensvragen Noordoost Brabant. 


