
Mensen wonen langer 

thuis 

Behoefte zorg minder 

zichtbaar  

Kwaliteit van zorg kan niet 

gegarandeerd worden 
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Zingeving is een van de zes domeinen van 

de positieve gezondheid die tot op heden 

niet geboden kon worden aan de  

thuiswonende doelgroep.  

VWS heeft op 8 oktober 2018 
aangekondigd dit aan te willen pakken 

door de inzet van geestelijk verzorgers 

te realiseren in de thuissituatie vanaf 

2019.  

Wat  doet een geestelijk verzorger? 

Geestelijk verzorgers bieden professionele 

begeleiding, hulpverlening en advisering bij 

zingeving en levensbeschouwing.  

Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke 

geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt. Zij 

bieden een luisterend oor, een troostend woord, 

rituelen en een goed gesprek. Bij hen is 

vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd. 

 Levensvragen? 

Vragen die opkomen als je leven niet 
meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt 

soms zomaar en vaker door een 
bijzondere of belastende gebeurte-

nis. Levensvragen zijn alledaagse 
vragen en soms grote vragen. 

 
www.geestelijkeverzorging.nl 

Waarom 

ik?! 

Waar is 

God?  

Wie 

ben ik? 
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Voor zorg 

professio-

nals en zorg-

vrijwilligers   

DIENSTEN GV 

Op aan-

vraag van 

zorgprofes-

sional of 

als meer con-

sulten nodig zijn 

*zoals omschreven in het kwaliteitskader palliatieve zorg Maximaal vijf 

gesprekken in de 

thuissituatie door 

een gekwalificeerd 

geestelijk verzorger 

CONSULT 

MDO 

SCHOLING 

 

DH 
DH 

Rijswijk 

Wassenaar 
Leidschendam

-Voorburg 

Inwoners van de regio Den Haag e.o. 

kunnen aanspraak maken op een 

geestelijk verzorger 

Zoetermeer 

Factsheet Geestelijke Verzorging versie december  

Gemaakt door: N. Ulehake 

 50 plus 

 Palliatief 

 Woont thuis 



Rol STZ 

Biedt vindplek van 

aangesloten GV in de 

regio.  

Financiële beheersing 

van de middelen 

Doel STZ 2020 

 Cliënten vinden makkelijk geestelijke zorg als hier behoefte aan is.  

 De bestaande infrastructuren binnen het proces verfijnen door met de aangesloten 

zorgaanbieders te evalueren.  

 De positie van de geestelijke verzorging in de thuissituatie binnen het zorg  proces 

versterken door bekendmaking van de vergoeding van geestelijke zorg.  

Samenwerking met betrokken partijen staat centraal om deze doelen te 

bereiken.  
De aangesloten GV 

√ SKGV-registratie   

√ overeenkomst met STZ 

 

www.transmuralezorg.nl/gv 

Cliënt met 

behoefte aan 

geestelijke zorg 

die niet 

opgepakt kan 

worden door 

het eigen 

netwerk. 

Via de website; 

www.transmurale-

zorg.nl/gv kan 

worden gezocht 

naar de gepaste 

en gewenste 

geestelijk 

verzorger. 

START Cliënt/Verwijzer Geestelijk verzorger 

Plant de intake 

met cliënt en 

bepaalt hoeveel 

gesprekken nodig 

zijn. 

Geestelijk verzorger Geestelijk verzorger 

Geeft feedback 

over in– en uit 

zorg cliënt aan 

verwijzer (indien 

cliënt het hier 

mee eens is). 

Registreert en 

rapporteert  t.b.v. 

verantwoording 

financiële 

middelen. 


