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I

Geestelijke verzorging is professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en 
levensbeschouwing (Beroepsstandaard VGVZ). In de gegeven situatie dat ouderen langer thuis wonen, 
volwassenen en kinderen te maken kunnen krijgen met een ongeneeslijke aandoening heeft het ministerie 
van VWS een regeling ingezet voor geestelijke verzorging in de thuissituatie. Dit is een nieuw werkterrein, 
waar geestelijk verzorgers voor 2019 vooral werkzaam waren in zorginstellingen, bij defensie, justitie en 
recent ook bij de politie. Met de regeling wil de overheid burgers tegemoet komen in hun zingevingsvragen 
in de thuissituatie, daar waar ze de weg niet kunnen of willen vinden bij religieuze en levensbeschouwelijke 
organisaties, die daarin van oudsher een rol in spelen.

Wat is geestelijke verzorging thuis?

II

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. Deze subsidieregeling is het concrete resultaat van de brief van minister 
Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer over geestelijke verzorging d.d. 8 oktober 2018. In de brief presenteert 
de minister een plan van aanpak gericht op de ontwikkeling van randvoorwaarden, kwaliteit en scholing van 
professionals en vrijwilligers om de implementatie van deze nieuwe regeling te ondersteunen. De minister 
heeft besloten de subsidie te verlengen tot 2027.

De minister heeft in de eerste jaren gekozen voor toekenning van de beschikbare middelen aan de 
Netwerken Palliatieve Zorg en Netwerken Integrale Kindzorg vanwege de bestaande subsidieregeling en 
de ervaring die deze netwerken al hebben met deze vorm van zorg en ondersteuning. Vanaf 2022 zal de 
toekenning zijn aan regionale Centra voor Levensvragen.

De minister noemt in zijn brief het ABC model en verwijst daarmee impliciet naar de Richtlijn Zingeving en 
spiritualiteit in de palliatieve fase. Deze richtlijn wordt als richtinggevend beschouwd voor de ontwikkeling 
van de infrastructuur bij deze subsidieregeling voor geestelijke verzorging in de thuissituatie. 

Initiatief VWS

III Regeling Geestelijke Verzorging Thuis

Wat wordt voorzien onder de thuissituatie?
Deze regeling voorziet in geestelijke verzorging voor mensen van 50 jaar en ouder en mensen in 
de palliatieve fase en naasten, die niet in een instelling verblijven vallend onder de Wet Toelating 
Zorginstellingen. In de Veelgestelde vragen rondom geestelijke verzorging in de eerste lijn is verdere 
informatie te vinden.

Wie is de doelgroep voor Geestelijke Verzorging Thuis?
De regeling richt zich op drie groepen: 

• Burgers van 50 jaar en ouder
• Palliatieve patiënten (inclusief naasten)
• Kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. De Netwerken Integrale Kindzorg kunnen naast 
 geestelijk verzorgers ook rouw- en verliesbegeleiders inzetten.

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-1258.html
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/geestelijke%20verzorging/gv-kamerbrief-over-aanpak-geestelijke-verzorging-levensbegeleidi.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-36263.html
https://geestelijkeverzorging.nl/plattegrond/
https://www.pallialine.nl/zingeving-en-spiritualiteit
https://www.pallialine.nl/zingeving-en-spiritualiteit
https://palliaweb.nl/publicaties/veelgestelde-vragen-geestelijke-verzorging
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Wat valt onder de subsidie?
De subsidie is bedoeld voor de doelgroep, waarbij geestelijk verzorgers worden vergoed voor de volgende 
inzet:

• Consulten van geestelijk verzorgers aan huis voor burgers 50+, kinderen en volwassenen in de 
 palliatieve fase en hun naasten
• Het bijwonen van multidisciplinair overleg t.b.v. mensen in de thuissituatie (bv. PaTz, sociale 
 wijkteams).
• Uren als docent in het kader van bijscholing van zorgverleners, welzijnswerkers of vrijwilligers.

Aan wie wordt de subsidie verstrekt?
De subsidie wordt vanaf 1 januari 2022 verstrekt aan regionale Centra voor Levensvragen. In totaal 16 centra 
zijn georganiseerd om de subsidie aan te vragen en te ontvangen voor Geestelijke Verzorging Thuis. 

IV Geestelijk verzorgers

Waar moeten geestelijk verzorgers aan voldoen?
In de subsidieregeling is beschreven waar geestelijk verzorgers aan moeten voldoen om voor vergoeding 
van hun inzet in aanmerking te komen. ‘Bekwaam en bevoegd zijn geestelijk verzorgers die ingeschreven zijn 
in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).’

Welke tarieven kunnen vooralsnog als richtbedragen gehanteerd worden voor de inzet van geestelijk 
verzorgers?

• Een volledig en actueel overzicht van de tarieven 2022 en 2023 is beschikbaar op de site van 
 de VGVZ.

Hoe vind ik een geestelijk verzorger?

• Op de website van geestelijke verzorging is een overzicht van Centra voor Levensvragen die leiden 
 naar geestelijk verzorgers: Bij jou thuis - Geestelijke Verzorging in Nederland
• Er is voor geestelijke verzorging een landelijk landelijk nummer: 085 004 30 63 

V Informatie

Voor vragen en verdere informatie kunt u  bij de volgende personen en instanties terecht:

•  Algemene vragen inzake Geestelijke Verzorging Thuis, infrastructuur of anderszins: projectleider
 Geestelijke Verzorging Thuis: Guido Schürmann, gschurmann@agora.nl

• Voor vragen en verdere informatie voor geestelijk verzorgers kan je terecht bij
 Ralf Smeets, directeur bij de VGVZ, rsmeets@vgvz.nl

• Voor vragen en verdere informatie over de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) kan je
 terecht bij Marian van Bruggen, beleidsadviseur bij het Kenniscentrum
 Kinderpalliatieve Zorg, m.vanbruggen@kinderpalliatief.nl

Vragen, verdere informatie: Guido Schürmann: gschurmann@agora.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-1258.html
https://www.skgv-register.nl
https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2022/09/Tarieven-2023_2022.pdf
https://geestelijkeverzorging.nl/waar-vind-ik-een-geestelijk-verzorger/thuis/
mailto:gschurmann%40agora.nl?subject=
mailto:rsmeets%40vgvz.nl?subject=
mailto:m.vanbruggen%40kinderpalliatief.nl?subject=
mailto:gschurmann%40agora.nl?subject=

