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Jaarbericht 2019
Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk
verzorgers in de thuissituatie mogelijk. 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 netwerken al hebben met deze vorm van zorg en ondersteuning. Het Netwerk
Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen heeft vanaf januari 2019 uitvoering gegeven
aan deze opdracht. In dit compacte jaarbericht staan de opbrengsten van 2019
vermeld.

Advies voor 2019 en 2020
Het advies ‘Geestelijke verzorging eerste lijn Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam &
Diemen juni 2019’ vormt een stevige basis waaruit het Centrum voor Levensvragen
Amsterdam en Diemen vormgegeven kan worden en zich verder kan ontwikkelen.
De gezamenlijk geformuleerde maatschappelijke opgave, uitgangspunten en
doelstellingen zijn vertrekpunt voor de verdere concrete invulling van het plan van
aanpak 2019-2020.

Maatschappelijke opgave
“Ik mag erop rekenen dat dicht om mij heen mensen/zorgverleners het heel gewoon vinden
dat er aandacht is voor mijn levensvragen. Dat zij goed kunnen signaleren en het gesprek
hierover met mij willen en kunnen aangaan zodat crisis wordt voorkomen. Dat zij dit op mijn
behoefte doen. Wanneer ik een deskundige nodig heb in verband met de complexiteit van
mijn vragen, verwijzen ze mij adequaat”.
Daarnaast is nadrukkelijk de verbinding gezocht met de visie op positieve gezondheid.
Deze visie op positieve gezondheid is bekend bij o.a. huisartsen in de eerste lijn en
gemeenten.
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Team Centrum voor Levensvragen
Eric de Rooij, coördinator van het Centrum
voor Levensvragen Amsterdam en Diemen,
Wies Wagenaar, netwerkcoördinator palliatieve
zorg en Daniëlle van Bennekom, projectleider
palliatieve zorg hebben gedurende 2019
gefungeerd als kwartiermakers en gaven samen
invulling aan de uitwerkingen van bovenstaand advies. Zij werden hierin ondersteund
door Inge de Boer, secretariaat.

Speerpunten
Aan de volgende speerpunten is gewerkt.

1.
Opstellen van een advies 2019-2020 Centrum voor Levensvragen
Het realiseren een uitvoerbaar advies op basis van gesprekken met diverse
stakeholders,
verkenning naar bestaande structuren die ingezet kunnen worden en lokaliseren van
projecten en initiatieven die bijdragen aan de opdracht vanuit het Centrum voor
Levensvragen regio Amsterdam en Diemen.
2.
Het vormgeven van een team van geestelijke verzorgers
Realiseren van voldoende gekwalificeerde geestelijk verzorgers in Amsterdam &
Diemen.
Zij vormen samen een expertisenetwerk. Naast het verlenen van consulten en het
docentschap, helpen zij ook bij het signaleren van trends, vraagstukken, successen en
het verder ontwikkelen en verankeren van het expertisenetwerk.
3.
Het betrekken van gemeenten
Gemeenten hebben meer zicht op (de omvang van) zingevings-/betekenisvragen die
om opvolging vragen en wat nodig is om hieraan tegemoet te komen.
4.
a.
b.
c.
d.
e.

Daadwerkelijke inzet
Consult verlenen aan individuele cliënten en groepen.
Aan MDO en/of PaTz-groepen deelnemen.
Docent of coach zijn binnen het scholingsaanbod dat wordt samengesteld.
Spreker voor bijeenkomsten.
Projecten en overige initiatieven.
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5.
Gelokaliseerde projecten en initiatieven
Reeds aanwezige projecten en initiatieven met betrekking tot geestelijke verzorging
eerste lijn worden in kaart gebracht.
6.
PR & Communicatie
Realiseren van een communicatieplan met daarin het realiseren van uitingsmateriaal
over de zingevings- en levensvragen, bestemd voor de doelgroep inwoners van de
gemeente Amsterdam & Diemen die aansluit bij de landelijke campagne.
7.
Administratie
Het realiseren van een adequate (financiële) administratie en registratie ten aanzien
van de inzet van geestelijk verzorging in de thuissituatie.

1.

Advies vormgeving Centrum voor Levensvragen

Advies
De inventarisatie in Amsterdam en Diemen heeft concrete aanknopingspunten
opgeleverd om de opdracht vanuit VWS vorm te geven in de regio Amsterdam &
Diemen. Dit is gebundeld in het advies ‘geestelijke verzorging eerste lijn”.
Vormgeving voor 2019-2020
In de uitwerking van het aanbod van het Centrum voor Levensvragen Amsterdam
& Diemen vormt het expertisenetwerk een belangrijke pijler. Gezien de
beschikbare middelen, het belang van profilering van de geestelijk verzorger
en deskundigheidsbevordering van de medewerkers in de thuissituatie, is het
advies om een aantal concrete pilots in te richten. Denk aan samenwerking met
huisartspraktijken, coaching on the job bij sociale wijkteams en aansluiten met
overlegvormen in de eerste lijn. Om regionaal goed te kunnen verankeren, is
gebruikmaken van de bestaande infrastructuren van belang. In bovenregionaal
verband worden die zaken geregeld die afzonderlijk niet kunnen, inefficiënt zijn of niet
wenselijk.
Daarnaast stelt het advies dat de regio infrastructuren biedt die goed ingezet
kunnen worden, waaronder de infrastructuur in de eerstelijn-huisartsenzorg, de
gemeentelijke infrastructuur met o.a. sociale wijkteams, preventieve huisbezoeken
voor 75+-ers. Stakeholders waaronder de thuiszorg, Elaa, gemeenten staan open om
mee te denken en doen om geestelijke verzorging in de thuissituatie vorm te geven.
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Initiatieven, waaronder de PaTz-groepen, luisterspreekuur en PLOEG-project geven
voldoende houvast om deze verder te ontwikkelen en/of vorm te geven.
Bestuur
Het bestuur vanuit stichting Netwerk Palliatieve Zorg heeft een portefeuillehouder
toegewezen op het thema opdracht geestelijke verzorging 1e lijn. Dit is Dhr. W.
Schoonhoven, stichting Cordaan.
Netwerkbijeenkomst geestelijk verzorgers
Er zijn in 2019 bijeenkomsten voor geestelijk verzorgers georganiseerd. In deze
bijeenkomsten zijn de geestelijk verzorgers geïnformeerd over de inventarisatie langs
stakeholders, het advies en de uitwerking van het advies. In deze bijeenkomsten is
o.a. het handboek voor de geestelijke verzorging eerste lijn gerealiseerd en hebben
geestelijk verzorgers aangegeven waar zij binnen het proces een rol willen en kunnen
vervullen. Dit heeft onder andere geleid tot een innovatiegroep PR & Communicatie.

presentatie van de huisstijl

Innovatiegroepen
Er is een innovatiegroepen PR & Communicatie gestart die concreet werkt aan het
realiseren van een communicatieplan en uitingsmateriaal. Er is een communicatieplan
gerealiseerd en de eerste aanzetten zijn gegeven tot een tweetal folders;
1.
een folder verwijzers
2.
een folder voor inwoners van Amsterdam en Diemen
Deze groep bestond uit:
Josette Olde Kalter, geestelijk verzorger
Ellen Kok, geestelijk verzorger
Daniëlle van Bennekom, kwartiermaker
Wies Wagenaar, kwartiermaker
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2.

Vormgeven van een expertiseteam geestelijk verzorgers

Voor de vorming van een expertisecentrum geestelijk verzorgers zijn de volgende
randvoorwaarden gecreëerd. Allereerst is er een handboek waarin de werkwijze
van het Centrum voor Levensvragen is beschreven. Het is een groeidocument,
waarbij de landelijke ontwikkelingen rondom eerste lijn geestelijke verzorging
telkens meegewogen worden voor de regionale toepasbaarheid. Het gaat daarbij om
afspraken rondom het aantal consulten, de vergoedingen voor consulten, MDO’s en
scholingen, de facturering. Deelnemende geestelijk verzorgers hebben allemaal een
intake-gesprek gehad met de coördinator.
Naast de formele toelatingseisen (lidmaatschap VGVZ, ingeschreven in het
kwaliteitsregister) wordt ook het aantal uren dat iemand beschikbaar is meegewogen
en haar/zijn overige capaciteiten, naast het voeren van een gesprek. Te denke valt
aan: onderwijservaring, coaching vaardigheden, zelfstandigheid. Belangrijke stap in
2019 om er een cultureel en levensbeschouwelijk divers team van te maken waarbij
levensbeschouwelijke achtergrond van de potentiële nieuwe geestelijk verzorger een
wervingsaspect is geweest. Met de lancering van de website zijn de profielen van de
geestelijk verzorgers voor potentiële aanvragers zichtbaar.
Op jaarbasis komt het team vier keer samen om elkaar te inspireren, nieuwe projecten
te pitchen, de lopende zaken rondom het Centrum te bespreken.
Een aantal leden van het team heeft zich beschikbaar gesteld voor de telefoondienst,
waarop cliënten en verwijzers contact met ons kunnen vinden.
Tot slot: een aantal leden heeft zich ontfermd over de nieuwsbrief.

3.

Betrekken van gemeenten

Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Amsterdam en gemeente Diemen over
geestelijke zorg in de eerste lijn en tegelijkertijd over het Netwerk Palliatieve Zorg.
Deze combinatie bleek goed aan te slaan.
Gemeente Amsterdam
Binnen de gemeente is met elkaar gekeken op welke manieren het Centrum voor
Levensvragen laagdrempelig bij verschillende initiatieven kan aansluiten. In 2020
worden deze gesprekken vervolgd.
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Gemeente Diemen
De gemeente Diemen zag kansen en greep deze aan om gezamenlijk een ‘plan voor
Diemen’ te maken waar ouderen en eenzaamheid een plek in kon krijgen. Zij
organiseerden op eigen initiatief een bijeenkomst in het stadhuis over levensvragen
met een gemêleerde groep van GGZ en huisartsen naar vrijwillige cliëntbezoekers.
Wethouder Klaassen en diverse ambtenaren waren hierbij aanwezig. De gemeente
wil graag actief bijdragen en stelt haar infrastructuur beschikbaar. Veel partijen gaven
na afloop aan graag onderdeel uit te maken van dit project en riepen op om van een
eerste stap naar samen op pad te gaan. Het ‘plan van Diemen’ is gerealiseerd en in
2020 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.

4.

Daadwerkelijke inzet

Het Centrum voor Levensvragen was eerst aangesloten bij het Centrum voor
Levensvragen Noord-Holland Noord en bestond uit vijf regio’s. Uit de inventarisatie
bleek dat men graag in eigen regio een Centrum voor Levensvragen wilde dat
herkenbaar en dichtbij was en voelde. De telefoondienst, een stukje ondersteuning
en registratie van de consulten heeft tot en met 31 december 2019 plaatsgevonden
binnen ZONH. Vanaf januari 2020 zal het Centrum voor Levensvragen Amsterdam en
Diemen zelfstandig doorgaan.
Consulten thuis
We baseren ons op de gegevens van ZONH en NPZA (vanaf november 2019).

Er zijn over 2019 222 gesprekken gevoerd. Gemiddeld kregen cliënten vijf gesprekken.
Er zijn 93 verschillende cliënten geholpen. 81 cliënten bevonden zich in de palliatieve
fase en 91 van de 93 cliënten waren ouder dan 50 jaar.
Deelname aan MDO en/of PaTz-groepen
Er zijn 24 PaTz-groepen in Amsterdam en Diemen. Bij twee PaTz-groepen in Diemen
is een geestelijk verzorger aanwezig om advies te geven bij individuele situaties maar
ook om deskundigheidsbevordering te geven. In Amsterdam zijn geestelijk verzorgers
aangesloten bij PaTz-groepen in Amsterdam-Noord, Centrum en Zuid. Samen met Elaa
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probeert het Centrum voor Levensvragen andere Patz-groepen te enthousiasmeren
voor deelname van een geestelijk verzorger aan de PaTz-groepen. Daarnaast zijn
MDO’s bijgewoond in eerstelijns hospices.
Er zijn in totaal 63 MDO’s | PaTzgroepen bijgewoond door een geestelijk verzorger.
Deskundigheidsbevordering
1. Professionals en vrijwilligers
Er zijn scholingen verzorgd binnen hospices en aan vrijwilligers van Markant.
Voor Markant verzorgde Eric de Rooij een scholing over het herkennen van
zingevingsvragen, de aansluitende scholing werd verzorgd door Miriam van Gils,
waarbij de kunst van het luisteren als
thema werd behandeld. Van Gils gaf ook
scholingen binnen hospice ‘t Veerhuis.
Daarnaast is een start gemaakt met een
coachingstraject bij Cordaan bij diverse
teams.
2. Deskundigheidsbevordering voor
geestelijke verzorgers
Masterclass ‘gezamenlijk vertrekpunt’
Deze masterclass op 18 december o.l.v. Arie Kooijman maakt een gezamenlijke
inhoudelijke start om aan de maatschappelijke opgave van het Centrum voor
Levensvragen te kunnen voldoen. Deze masterclass staat in het teken van de richtlijn
Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase, het ABC-model en het Ars Moriendimodel met aandacht voor de praktijk. Voor meer informatie: geestelijkeverzorging@
npza.nl
Masterclass Coaching on the job
“Verhelderend, stemt tot nadenken, ik had nog wel een uur willen doorgaan” waren de
reacties na afloop van de eerste masterclass die de titel ‘Kantelend perspectief’ kreeg.
Deze masterclass krijgt een vervolg met nog twee bijeenkomsten zodat er een reeks
van drie bijeenkomsten ontstaat die een aantal elementen van coaching on the job
aanraakt. In het voorjaar is een tweede reeks masterclasses gepland onder leiding van
Mirjam de Zeeuw, coach. De masterclasses ondersteunen geestelijk verzorgers om
met coaching on the job in de eerste lijn aan de slag te gaan. Zie projecten op blz. 9.
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Projecten en andere initiatieven
PLOEG – Cordaan
Cordaan herkent het belang van zingeving en hanteert het stepped care model.
Cordaan wil investeren in aandacht voor geestelijke verzorging náást de zorg vanuit
medisch perspectief en participeert in het project PLOEG. PLOEG is een onderzoek in
zorgpraktijken waarbij wordt gewerkt met de volgende centrale vraagstelling:
Hoe kan spirituele zorg in de multidisciplinaire eerstelijns palliatieve zorg zo vormgegeven,
geïmplementeerd en geborgd worden, dat de patiënt en diens naasten aandacht ervaren
voor wat voor hen van betekenis is en passende ondersteuning ontvangen bij spirituele en
existentiële vragen en behoeften?
Coaching on the job - aanvulling op het PLOEG-project
Het doel is te komen tot het vergroten van de deskundigheid van wijkzorgteams daar
waar competenties/vaardigheden nog ontbreken of versterkt kunnen worden op het
signaleren, handelen en samenwerken rond zingevings-/betekenisvragen van mensen
in de palliatieve fase en/of boven de 50 jaar op zodanige wijze dat deze verankert in de
praktijk.
Daardoor:
Worden mensen met zingevings-/betekenisvragen eerder gesignaleerd.
Voelen mensen met zingevings-/betekenisvragen zich op maat ondersteund.
Worden mensen met zingevings-/betekenisvragen verwezen naar de juiste
deskundigheid, wanneer nodig.
Er is een plan geschreven voor dit project ‘met al je voelsprieten’. Het traject
bestaat uit een kick off -bijeenkomst en persoonlijke coaching on the job door
geestelijke verzorgers. Drie thuiszorgteams zijn of gaan starten. De eerste kick off en
coachingstraject is gestart.
Plan van Diemen
Samen met de gemeente Diemen is een plan opgesteld op welke wijze geestelijke
verzorging in de eerste lijn vormgegeven kan worden. De volgende algemene
doelstelling is hierbij geformuleerd:
Wanneer mensen zich eenzaam voelen en/of te maken krijgen met (chronische/
levensbedreigende) ziekte, beperkingen, rouw, dilemma’s of kwetsbaarheid, kunnen zij in de
gemeente Diemen rekenen op de beschikbaarheid en bereikbaarheid voor ondersteuning bij
zingeving en levensvragen.
Naast de gezamenlijke bijeenkomst, zijn in 2019 diverse stakeholders bezocht voor
een gesprek over behoeften, verwachtingen en vraagstukken. Zo zijn er
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MaDi (Maatschappelijk Dienstverlening) bezocht, stichting Welzijn Diemen en
huisartsen. Deze bezoeken zullen in 2020 worden voortgezet. Ook in Diemen
zal worden gewerkt met o.a. coaching on the job. Stichting Welzijn Diemen heeft
gevraagd om mee te kijken in nieuw te ontwikkelen vragenlijsten voor 75+ers.
Ouderenadviseurs bezoeken deze doelgroep. Twee geestelijk verzorgers zijn gestart
in Diemen. Er wordt gezocht naar uitbreiding van dit team.
Luisterspreekuur
Dit is een project dat valt onder PaTz. Aanleiding is dat patiënten en naasten
knelpunten ervaren, o.a. op het gebied van zingeving. Het is bekend dat
zingevingsproblemen weinig besproken worden tussen huisarts en patiënt. In
Schotland is ervaring opgedaan met het betrekken van geestelijk verzorgers in
de huisartspraktijk door hen een luisterspreekuur te laten draaien. Inzet is o.a.
therapeutisch luisteren, gesprekken voeren en present zijn als mensen het moeilijk
hebben. Mensen helpen om hoop, veerkracht en innerlijke kracht te (her)vinden in
tijden van ziekte, verwondingen, verlies en dood. Dit schotse initiatief is vertaald naar
de Amsterdamse setting. Inmiddels zijn er drie PaTz-groepen huisartsenpraktijken die
meedoen aan deze pilot, waarvan twee in Amsterdam en Diemen. Het Centrum voor
Levensvragen kijkt op welke wijze dit project voortgezet kan worden.

PR & communicatie
De innovatiegroep PR & Communicatie is geïnstalleerd en heeft een
communicatieplan gemaakt. Er is gewerkt aan twee folders die in 2020
worden gerealiseerd.
Special
Elaa realiseerde een prachtige
‘special’ over het thema ‘geestelijke
verzorging thuis bij mensen in de
palliatieve fase’. In de special o.a.
Foto: Johannes Abeling
een interview met Eric de Rooij,
geestelijk verzorger en kwartiermaker/coördinator Centrum voor Levensvragen
regio Amsterdam & Diemen en de netwerkcoördinatoren palliatieve zorg Bea Dame
(Almere) en Wies Wagenaar (Amsterdam & Diemen). Het interview kwam in diverse
andere nieuwsbrieven terecht waaronder Zorgenz...
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Website en nieuwsbrief
De website en nieuwsbrief worden in 2020 vormgegeven. De nieuwsbrief van het
Netwerk Palliatieve Zorg heeft een themanummer uitgebracht rond geestelijke
verzorging.

website CvL

visitekaartje

voorkant flyer
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Administratie
In 2019 is de administratie ten behoeve van de daadwerkelijke inzet van geestelijk
verzorgers ondergebracht bij ZONH. Gedurende het proces is gekeken naar de
voor- en nadelen van een uitbestede administratie qua kosten en efficiëntie. Daarin
is het besluit genomen de volledige administratie en registratie per 01-01-2020
zelf uit te voeren. De administratie ten aanzien van de inzet van projectleider,
netwerkcoördinator en de facturatie van deelname aan PaTz-groepen, scholing
etc. door geestelijke verzorgers is uitgevoerd door het Netwerk Palliatieve Zorg
Amsterdam en Diemen.
Er is een handboek registratie en facturatie met regionale afspraken gemaakt
op basis van landelijke voorwaarden en tarieven. Daarnaast zijn eerste stappen
gemaakt om samen met het team geestelijk verzorgers te kijken naar de wens van
functioneringsgesprekken en een procedure om open ‘vacatures’ in te vullen.

Tot slot
Er is grote inzet gepleegd om van opdracht naar een werkend Centrum voor
Levensvragen Amsterdam en Diemen te komen. De eerste bouwstenen zijn gelegd:
een multi-inzetbaar en divers team, een heldere administratie waarin het aantal
consulten en overige diensten worden bijgehouden, een makkelijk te vinden website,
er zijn folders, er is een eigen telefoonnummer.
Geestelijk verzorgers zijn aangesloten bij PaTz-groepen, geven consulten, scholingen
en coaching on the job. Maar dit zijn de eerste bouwstenen. De aansluiting met
doorverwijzers moet in de komende twee jaar geoptimaliseerd worden. De eigen
doorverwijzing naar vrijwilligers verdient een verbeterslag. Projecten die nu nog in de
kinderschoenen staan, zoals het bieden van geestelijke zorg in Amsterdam Zuid-Oost,
aansluiting vinden bij ziekenhuizen als het gaat om patiënten die naar huis gaan en wel
met zingevingsvragen kampen, verdienen aandacht. We zijn er nog niet, we zijn pas
begonnen.
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