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INLEIDING

In de gemeente Zeist zetten de geestelijk verzorgers van de Stichting zich in “om de palliatieve
patiënt en diens naasten aandacht te laten ervaren voor wat voor hen van betekenis is en hen
passende ondersteuning te bieden bij spirituele en existentiële vragen en behoeften”.
Uitgangspunt voor dit beleidsplan is Domein 6 : Spirituele dimensie, uit het kwaliteitskader Palliatieve
Zorg Nederland (september 2017)
Spirituele zorg is binnen zorginstellingen sinds enige jaren bij wet verankerd in de zorg voor
patiënten (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Kg).In de thuissituatie van de palliatieve
patiënt was de spirituele zorg niet structureel verankerd.
Echter, in de brief van minister de Jonge van het ministerie van VWS (8 oktober 2018) wordt de
structurele inschakeling van geestelijk verzorgers in de thuissituatie gestimuleerd en ondersteund
door:
-

Het bekostigen van consulten
Het stimuleren van kennisoverdracht door geestelijk verzorgers aan andere zorgverleners
Het deelnemen aan multidisciplinair overleg
Het stimuleren van bekendheid met geestelijke verzorging

STICHTING GEESTELIJKE VERZORGING PALLIATIEF ZEIST

Na een tijd van voorbereiding zet de Stichting van GV PALLIATIEF ZEIST zich sinds de officiële
oprichting ( 2018 } in voor:
. het verlenen van Geestelijke verzorging in de thuissituatie

.

. het vervullen van een consultfunctie voor zorgverleners in de eerste lijn
. het verbreiden van kennis d.m.v. onderwijs, presentaties aan verpleegkundigen, huisartsen en
andere zorgverleners in de eerste lijn
-de geestelijk verzorgers van de poule van GV PALLIATIEF ZEIST stimuleren tot bijscholing o.a. het
volgen van de masterclass “Spiritualiteit in de palliatieve zorg”
-organiseren van casuïstiekbesprekingen voor geestelijk verzorgers en ook multidisciplinair

De Stichting kent een poule van professioneel erkende geestelijk verzorgers die met elkaar 24/7
bereikbaar zijn. Zij ontvangen en regelen de aanvragen voor spirituele zorg en maken afspraken met
de patiënt of diens naasten. Het werkgebied is in principe de gemeente Zeist

MISSIE, DOELSTELLING EN CONCRETE DOELEN VAN DE GV PALLIATIEF ZEIST (2020 – 2025)

Naast het bieden van geestelijke verzorging voor patiënten en naasten in de thuissituatie zet de GV
PALLIATIEF ZEIST zich in voor:
-Het bevorderen van bekendheid w.b.de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de geestelijke
verzorging in de thuissituatie ( palliatieve patiënten, zorgverlener in eerste lijn)
-Verdere integratie van geestelijke verzorging met andere zorgverleners
-Het bevorderen van kennis omtrent de eigen bijdrage van de andere zorgverleners
-Permanent ontwikkelen van competenties van de geestelijk verzorgers in de poule
-Participeren in Netwerk Palliatieve Zorg Utrechtse heuvelrug
-Registratie en evaluatie van begeleiding/consulten van de geestelijk verzorgers van de poule
-Deelname aan multidisciplinair overleg en Patz-groepen

DOELSTELLING 2020-2025

1.verwerven van een vaste plaats als zorgprofessional in het extramurale zorgveld rond de palliatieve
patiënt en diens naasten in Zeist. Aandacht voor consultfunctie van geestelijk verzorgers

2.ontwikkelen en verlenen van spirituele zorg aan palliatieve patiënten in de thuissituatie. Hierbij
verdient bijzondere aandacht: de samenwerking met andere zorgverleners, inclusief evaluatie en
overleg.

3.opbouw van kennis om deze te delen met onderzoekers, beleidsmakers , zorgverzekeraars

ACTIEPLAN 2020 - 2025

1.realiseren en in stand houden van een poule van geestelijk verzorgers, 24/7 bereikbaar via mail en
telefoon

2.opstellen van een
communicatieplan over wijze van benaderen van zorgvragers en hulpverleners

3.optimaliseren van samenwerking door structurele contacten

4.het in kaart brengen van de behoefte aan geestelijke verzorging en de waarde ervan voor patiënt
en zorgverleners

5.het bevorderen van deskundigheid en competenties m.b.t. alle dimensies van de palliatieve zorg.

6.inzet voor optimale financiering van geestelijke verzorging in thuissituatie

UITVOERING EN MIDDELEN

De hierboven geformuleerde doelen kunnen dichterbij gebracht worden door concrete projecten en
initiatieven van het bestuur in samenwerking met partners in de zorg en met de eigen poule van
geestelijk verzorgers

FINANCIEN
De GVPaliatiefZeist is afhankelijk van de vrijwillige inzet van de bij de “poule” aangesloten geestelijk
verzorgers. Niet alle geestelijk verzorgers ontvangen een vergoeding van de door hen verleende
consulten en begeleiding.
In 2017 en 2018 hebben we subsidie gekregen voor de startfase van de stichting van de van
Tellingen-Pul stichting in Zeist en van het stichtingsfonds Zorg en Welzijn in Zeist. Van de laatste
stichting hebben we voor de komende vier jaar een kleine bijdrage ontvangen voor de exploitatie.
Wat de mogelijke financiering van de geestelijk verzorgers in de eerste lijn (brief van de minister van
VWS van 8 oktober 2018) voor onze stichting impliceert, is op dit moment niet duidelijk.
Voor het realiseren van de doelen van onze stichting zullen we in grote mate afhankelijk zijn van
giften en sponsoren.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

-Netwerk Palliatieve Zorg Utrechtse heuvelrug
-Bezinningshuis Den Dolder
-Huisarts Brenda Ott Zeist
-Centrum voor Levensvragen
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