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De zomer van 2021 staat voor de deur. De versoepelingen rond corona zetten door, 
Nederland kan opgelucht adem halen. De zon schijnt ook op het project Geestelijke 
Verzorging Thuis. Recent verscheen een mooie video, waarin Jannie Oskam vanuit 
patiëntperspectief vertelt over het gebied waar je terecht komt als je niet meer kunt 
genezen. Ze schreef een boek over dit ‘Tussenland’ en vertelt daarin onder meer 
waarom de geestelijk verzorger thuis voor haar van waarde is. 

25 juni vond voor het eerst de Dag voor de Levensvragen plaats, een nieuwe mijlpaal 
in de aandacht voor levensvragen. Bij Agora zijn alle materialen over Geestelijke 
Verzorging Thuis op de nieuwe pagina Praten over levensvragen te vinden.  

Met de Centra voor Levensvragen wordt een intensief proces gelopen om de ver-
lengde subsidie voor 2022 tot 2027 te borgen in een heldere infrastructuur. Er wordt 
volop gesproken over samenwerking, om zowel mensen die behoefte hebben aan 
geestelijke verzorging thuis als professionals en vrijwilligers te voorzien van inzichten 
in scholing of multidisciplinair overleg. Natuurlijk gaat niet alles zonder slag of stoot, 
maar het is mooi om te zien hoe Geestelijke Verzorging Thuis de wind in de zeilen 
heeft.

In deze update lees je meer over hoe dat er uitziet. Veel leesplezier!

Hartelijke groet, 

Guido Schürmann en Julia Hulshof, Agora, Projectleiding Geestelijke Verzorging Thuis

GV Thuis Update
Tweemaandelijks projectnieuws Geestelijke Verzorging Thuis

https://www.agora.nl/pratenoverlevensvragen


COMMUNICATIE

In de nieuwste video van Geestelijke Verzorging Thuis vertelt Jannie Oskam vanuit patiënt-

perspectief over de meerwaarde van gesprekken met een geestelijk verzorger thuis. 
 
Nieuwe video: Zingeving in ‘Tussenland’ met Jannie Oskam

‘Als je ongeneeslijk ziek bent, kom je terecht in een onbekend land: ‘Tussenland’, zegt 
Jannie Oskam, schrijver van ‘Tussenland. Leven met de dood in je schoenen.’ In de 
nieuwste video van het project Geestelijke Verzorging Thuis vertelt ze over de meer-
waarde van gesprekken met een geestelijk verzorger: ‘Het helpt je bij de zoektocht 
naar wat voor jou belangrijk is in de tijd die je nog hebt.’ De korte film werd voor het 
eerst vertoond in de online sessie ‘Zingeving in Tussenland: Waar kun je terecht met 
zingevingsvragen?’ Jannie was live aanwezig en ging met deelnemers in gesprek. 
Bekijk de video en lees het verslag ›

PR-campagne 25 juni: Dag van de Levensvragen  
Aandacht voor het gesprek over levensvragen

Op de eerste nationale Dag van de Levensvragen was er volop aandacht voor gees-
telijke verzorging thuis. De dag startte met een uitgebreid ontbijt waar zangeres en 
cabaretière Karin Bloemen, longarts Sander de Hosson en (zorg)professionals, be-
stuurders en pleitbezorgers van zingeving aan tafel zaten. Met als doel aandacht te 
vragen voor levensvragen en de verhalen daarachter. 

In het hele land vonden diverse (online) workshops en webinars plaats. De Centra 
voor Levensvragen en Netwerken Integrale Kindzorg waren de hele dag te bereiken 
voor vragen via het landelijke telefoonnummer. Het Netwerk Integrale Kindzorg 
introduceerde de e-learning ‘Verlies en rouw in de kinderpalliatieve zorg’. 
Er was volop aandacht voor deze bijzondere dag en geestelijke verzorging thuis in de 
landelijke en regionale media, waaronder Radio 5, De Eerstelijns, Medical Facts, en 
diverse regionale en lokale dagbladen. Meer over de Dag van de Levensvragen ›

https://www.youtube.com/watch?v=fcrfPukhy1E
https://www.agora.nl/nieuws/bij-wie-kun-je-in-tussenland-terecht-met-zingevingsvragen/
https://www.agora.nl/nieuws/levensvragen-bij-het-ontbijt/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=tekstlink&utm_campaign=juni2021


Praten over Levensvragen 
Alle materialen GV Thuis nu op één pagina
 
Op de nieuwe pagina Praten over levensvragen zijn alle materialen over 
Geestelijke Verzorging Thuis voor professionals te vinden. De video’s, infographics, 
artikelen en nieuws staan bij elkaar op één overzichtelijke pagina.  
Ga naar Praten over Levensvragen ›

Informatie over het project zoals het onderwijsplan, een factsheet en recente GV 
Thuis Updates vind je op de pagina Geestelijke Verzorging Thuis ›

Beide pagina’s verwijzen naar geestelijkeverzorging.nl › voor meer informatie en de 
vindplaats van Centra voor Levensvragen en Netwerken Integrale Kindzorg. 

 
ONDERWIJS

Start training ‘Specialisatie Geestelijke Verzorging Thuis’

Er is veel belangstelling voor de ‘Train-de-trainer’-sessies waarin didactische scho-
ling van geestelijk verzorgers centraal staat. Als de vierde groep geestelijk verzorgers 
dit najaar de training afrondt hebben in totaal 48 cursisten deelgenomen. De deel-
nemers ervaren de training als zinvol en geven een hoge waardering. Dit geldt ook 
voor de training ‘Specialisatie Geestelijke Verzorging Thuis.’ Veel deelnemers zijn 
geestelijk verzorgers die intramuraal werken en extramuraal willen werken, of een 
combinatie ambiëren. In het najaar start een nieuwe groep. Meer informatie ›

Workshop bewustwording beleidsmakers in ontwikkeling

Het project ‘Workshop voor beleidsmakers in gemeenten’ heeft als doel bestuur-
ders en beleidsmakers van gemeenten bewust te laten worden van het belang van 
zingeving in het sociaal domein, en hen in staat te stellen om beleid op dit terrein te 
ontwerpen. De gemeenten Dordrecht, Nijmegen en Eindhoven participeren en een 
testfase is voorzien in het najaar. Meer informatie, zie het onderwijsplan ›

https://www.agora.nl/pratenoverlevensvragen
https://www.agora.nl/pratenoverlevensvragen
https://www.agora.nl/project-geestelijke-verzorging-thuis/
https://geestelijkeverzorging.nl/waar-vind-ik-een-geestelijk-verzorger/thuis/
mailto:whuizing%40relief.nl?subject=
https://www.agora.nl/wp-content/uploads/2021/03/Projectplan-GV-thuis-2_0.pdf


Training vrijwilligers klaar voor evaluatiefase

De training voor vrijwilligers, uitgevoerd door KBO-PCOB, is een online training van 
vrijwillige en beroepsmatige ouderenadviseurs in het sociale domein. Centraal staat
scholing in kennis en vaardigheden voor geestelijke verzorging van 50-plussers. 
Er is expliciete aandacht voor de scholingsbehoeften van vrijwilligers met een niet-
westerse achtergrond. Inmiddels is de training, getiteld ‘Luisteren met ruimte,’ ge-
test. Na evaluatie is deze gereed om als standaard training aan te bieden.

KINDERPALLIATIEVE ZORG

Ouder Jacoline: ‘Dankzij geestelijke verzorging heb ik duidelijk een 

omslag gemaakt in mijn denken. Er is een last van me afgevallen.’ 

Zingeving als je kind ongeneeslijk ziek is

De Dag van de Levensvragen was een goed moment om stil te staan bij de waarde 
van geestelijk verzorgers voor ouders van een ongeneeslijk ziek kind. Zij hebben niet 
alleen vragen over praktische en medische zaken, maar ook zingevingsvragen. Zoals: 
‘Waarom overkomt dit ons?,’ ‘Hoe kan ik verder?’ Jacoline’s zoon (3) is ongeneeslijk 
ziek en heeft sinds twee jaar palliatieve zorg. Loes is bij het proces betrokken als 
geestelijk verzorger en ethicus. 
Lees het interview met Jacoline en geestelijk verzorger Loes ›  

Nieuwe cursus ‘Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg’

De nieuwe e-learning ‘Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg’ is op de Dag van de 
Levensvragen gelanceerd door het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. De cursus 
is bedoeld voor iedereen die werkt met kinderen met een levensbedreigende of 
levensduurverkortende ziekte en zich verder wil verdiepen in rouw. 
Meer informatie en inschrijven ›  

https://www.kinderpalliatief.nl/nieuws/zingeving-als-je-kind-ongeneeslijk-ziek-is
https://www.kinderpalliatief.nl/professionals/opleiding/sdid/44


ONDERZOEK

Start Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging

Op 1 oktober start de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging vanuit 
een breed samenwerkingsverband. Een kerngroep van zes onderzoekers van de 
Universiteit voor Humanistiek, Rijksuniversiteit Groningen en Protestantse Theolo-
gische Universiteit stuurt het project aan. De werkplaats is gericht op het vergroten 
van aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging 
thuis. 

Het project richt zich op drie doelen:

› Opbouwen van kennisinfrastructuur
› Starten van een leergemeenschap 
› Uitvoeren van effectonderzoek

Door kennis en ervaring van relevante partijen bij elkaar te brengen, komen deze 
doelen dichterbij. Meer over de kenniswerkplaats › 

PRAKTIJKCRITERIA EN RANDVOORWAARDEN

Landelijke infrastructuur en nieuw tarief 2022

Na de bijeenkomst van 10 juni wordt er in de komende weken per regio door de 

verschillende leden van de deelprojectgroep gesproken over de regionale budgetten 

en inrichting Geestelijke Verzorging Thuis. Belangrijk is dat de eigen infrastructuur 

met landelijk ruim 45 Centra voor Levensvragen behouden blijft en maximaal onder-

steund wordt. Daarnaast wordt er gesproken over het tarief voor 2022, wat van be-

lang is voor de subsidieaanvraag. Hierover hopen we op korte termijn te berichten.

Tweede Kamer: aandacht Geestelijke Verzorging Thuis  

De VGVZ heeft in de afgelopen weken intensief contact met Tweede Kamerleden ge-

had over de subsidieregeling Geestelijke Verzorging Thuis 2022-2026. De Stuurgroep 

richtte zich tot de vaste kamercommissie. Dat heeft geleid tot vragen aan de minister 

met name over het leeftijdsaspect en de omvang van het budget. De minister heeft 

deze vragen inmiddels beantwoord. Daaruit wordt zichtbaar dat er voor 2023 

mogelijk meer ruimte is dan voor 2022. Dat zijn voorzichtige stappen vooruit! 

Naar de Kamerbrief › 

 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-kenniswerkplaats-zingeving-en-geestelijke-verzorging/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/21/kamerbrief-over-schriftelijk-overleg-inzake-wijziging-van-de-subsidieregeling-regeling-palliatieve-terminale-zorg-en-geestelijke-verzorging-29214-88/kamerbrief-over-schriftelijk-overleg-inzake-wijziging-van-de-subsidieregeling-regeling-palliatieve-terminale-zorg-en-geestelijke-verzorging-29214-88.pdf


Geplande activiteiten 

5 juli, 15.00-16.30 uur: Informatiebijeenkomst VGVZ Werkveldraad Geestelijke 
Verzorging Thuis ›  

Videosessie 27 juli, 14.00 - 15.30 uur: Kom je speeddaten? 
In gesprek over jouw werkveld › 

Nieuws en instrumenten delen in het netwerk? 

Staat er iets in deze update dat interessant is voor collega’s? 

Hier een handig overzicht met meer links om te delen. 

Praten over levensvragen: inspirerende voorbeelden, instrumenten en nieuws ›  

Artikel: Bij wie kun je in ‘Tussenland’ terecht met zingevingsvragen? › 

Nieuwe video Geestelijke Verzorging Thuis: Zingeving in ‘Tussenland’ ›

Geestelijke verzorging thuis ›

Nieuwe video Geestelijke Verzorging: Breukervaringen ›

Artikel: Welke hulpvraag heeft iemand in de palliatieve fase? ›

Artikel: Zingeving als je kind ongeneeslijk ziek is ›

Interviewreeks actieonderzoeken: Gesprekken over levensvragen: onderdeel van de 
normale zorg thuis ›

Artikel: Aandacht voor herkennen van levensvragen door professionals ›

NPO Radio 5 (v.a. 2:37) ›
 
Regionale nieuwsberichten (beknopte selectie)

De Limburger ›

Reformatorisch Dagblad  ›

Regio Midden-Nederland ›

De Puttenaer ›

Dagblad Goeree Overflakkee ›

Voor een volledig overzicht, stuur een mail naar: bbirnie@agora.nl.

https://us06web.zoom.us/j/82629128658?pwd=eXBzOERpNUsyM2MrMUY2N2xkRHR1dz09#success
https://us06web.zoom.us/j/82629128658?pwd=eXBzOERpNUsyM2MrMUY2N2xkRHR1dz09#success
https://www.agora.nl/agenda/videosessie-op-herhaling-kom-je-speeddaten-in-gesprek-over-jouw-werkveld-27-juli-2021/
https://geestelijkeverzorging.nl/dvdl/
https://www.agora.nl/pratenoverlevensvragen
https://www.agora.nl/nieuws/bij-wie-kun-je-in-tussenland-terecht-met-zingevingsvragen/
https://www.youtube.com/watch?v=fcrfPukhy1E 
http://geestelijkeverzorging.nl/thuis
https://www.youtube.com/watch?v=GB58ceBEG7I&t=1s
https://www.agora.nl/nieuws/welke-hulpvraag-heeft-iemand-in-de-palliatieve-fase/
https://www.kinderpalliatief.nl/nieuws/zingeving-als-je-kind-ongeneeslijk-ziek-is
https://publicaties.zonmw.nl/zingeving-en-geestelijke-verzorging-thuis/
https://publicaties.zonmw.nl/zingeving-en-geestelijke-verzorging-thuis/
https://www.de-eerstelijns.nl/2021/06/aandacht-voor-herkennen-levensvragen-door-professionals
https://www.nporadio5.nl/uitzendingen/arbeidsvitaminen/0763e097-6686-42ad-809f-7780ffe0228f/2021-06-24-arbeidsvitaminen
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210618_96013977
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210618_96013977
https://www.rd.nl/artikel/933067-bellen-over-zingeving-kan-vrijdag-op-de-dag-van-de-levensvragen
https://www.culemborgsecourant.nl/nieuws/algemeen/1073366/kennismaken-met-centrum-voor-levensvragen
https://www.deputtenaer.nl/lokaal/zorg/691432/25-juni-dag-van-de-levensvragen
https://www.ggof.nl/nieuws/algemeen/128324/25-juni-dag-van-de-levensvragen
mailto:bbirnie%40agora.nl?subject=

