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Spelregels
Zet je microfoon op mute

Heb je technische of inhoudelijke vragen? Stel ze in de chat. De meeste 
vragen worden daar meteen beantwoord. Aan het einde van de middag 
wordt er een samenvatting van de inhoudelijke vragen gegeven.

Bij het onderdeel casuïstiek kun je meedoen in de bespreking: zet dan 
eventueel je microfoon aan.

Na de pauze in de breakout room: zet je microfoon en camera aan.



Programma 

• Introductie - Guido Schürmann
• Inleiding - Anja Visser
• Casusbespreking - gespeeld en besproken onder leiding van Marc Rietveld
• Pauze
• Breakout rooms
• Plenair gesprek
• Afronding



Nieuwe instrumenten

PLOEG: Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging: 
instrumenten om zorg voor zingeving en geestelijke verzorging beter te organiseren 
in de thuissituatie

1. Instrumenten voor versterken inbedding geestelijke verzorging eerstelijns 
palliatieve zorg

2. Levensverhalenmethodiek voor inzet door geestelijk verzorgers in de 
thuissituatie

3. Signalerings- en verwijzingstool zingeving in de thuissituatie voor
zorgprofessionals



• E-learning: Zingeving in de palliatieve zorg
• Zingeving in de thuissituatie (PLOEG-project) - Palliaweb

https://palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/zingeving-in-de-palliatieve-fase-(leerwerkplaats)
https://palliaweb.nl/projecten/zingeving-in-de-thuissituatie


Inleiders en betrokkenen
• Anja Visser, docent en onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen
• Marc Rietveld, geestelijk verzorger UMC 

Utrecht en Centrum voor Levensvragen Zin in Utrecht
• Reina Schimmel, praktijkondersteuner somatiek en ouderenzorg

huisartsenpraktijk Kraak
• Wim Westerbaan, acteur en verpleegkundige
• Aliza Damsma, docent en onderzoeker Hogeschool Viaa
• Annelieke Damen, onderzoeker Universiteit voor Humanistiek, 

geestelijk verzorger Dijklander Ziekenhuis



Drie projecten
• PLOEG 1: Spirituele zorg dicht bij huis 

o Rijksuniversiteit Groningen
o Beschrijven best practices voor integratie van geestelijke verzorging in zorg & welzijn
o Werkboek, gespreksmodel, beleidsadvies

• Zinvol samenwerken in de thuissituatie: Profilering, inbedding en borging van multidisciplinaire geestelijke 
verzorging
o Hogeschool Viaa
o Verbeteren interprofessionele samenwerking vier wijknetwerken
o B-learning richtlijn interprofessioneel samenwerken rond zingeving

• PLOEG 3: Integratie GV eerste lijn vanuit 3 multidisciplinaire praktijken
o Universiteit voor Humanistiek & Hogeschool Viaa
o Handvatten voor signaleren en begeleiden van zingevings- en levensvragen en verwijzing naar geestelijk verzorger
o Drie signaleringsinstrumenten, informatiefolder, handreiking implementatie, docenthandleiding



Vijf kerninzichten

1. Samenwerking en afstemming zijn cruciaal

2. Onbekend maakt onbemind

3. Organisatie is contextafhankelijk

4. Zorg- & hulpverleners moeten kunnen signaleren, begeleiden & 

doorverwijzen

5. Aandacht voor zingeving is persoonsafhankelijk - zorg voor continuïteit



Pauze: we beginnen weer over 5 minuten



Breakout room

• Gesprek in groepen
• Vragen komen in de chat
• Sprekers komen in sommige breakout room langs

• Stel je zelf kort voor
• Gebruik de tijd voor onderling gesprek goed!
• In plenaire gesprek kun je gevraagd worden iets te delen uit deze 

breakout room



• Landelijk telefoonnummer
geestelijke verzorging thuis: 085-004 3063

•www.pratenoverlevensvragen.nl

• ZONMW interactieve pdf 3 maart 2022 (adobe.com)

•www.geestelijkeverzorging.nl

http://www.pratenoverlevensvragen.nl/
https://indd.adobe.com/view/43ba72af-6195-4b69-8fc2-5a41892f573b
http://www.geestelijkeverzorging.nl/


Accreditatie

• Aangevraagd voor:
• SKGV
• V&VN
• POH
• Registerplein



Volgende masterclasses

• Zin in het latere leven: donderdag 17 november, 15 – 17 uur
• Structuur en creativiteit als basis geestelijke verzorging

dinsdag 22 november, 15 – 17 uur

Je ontvangt volgende week een mail met links naar:
• Impressieverslag
• Naleesdossier
• Evaluatieformulier: je helpt ons enorm door het in te 

vullen!



Bedankt


