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Achtergrond

De netwerken palliatieve zorg (pz) zetten 
een dekkend netwerk op van geestelijke 
verzorging-thuis (gv-thuis). Dit wordt 
gesubsidieerd door VWS en vloeit voort uit 
een kabinetsopdracht.

De subsidiabele activiteiten van gv-thuis 
zijn:

1. consulten
2. deelname aan MDO
3. verzorgen van scholing.

Gv-thuis is bedoeld voor:
 mensen van 50 jaar en ouder of 
 mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun

naaste familie.
De eerste vijf gesprekken zijn kosteloos. 

Gv-thuis is ook beschikbaar voor bestuurders,
management en (zorg)medewerkers, vooral 
als het gaat om ethische dilemma’s 
(kosteloos, extramuraal). Bijvoorbeeld bij 
crisis-situaties, zoals de impact van het 
corona-virus.

Stand van zaken

 Er zijn in de regio’s Groningen en 
Drenthe-Steenwijkerland 16 geestelijk 
verzorgers (gv’ers) beschikbaar en er 
zijn 3 vacatures.

 Gv’ers zijn door de hele provincie 
inzetbaar, gebaseerd op de wens van de 
cliënt. Het belangrijkste is ‘een klik’ en 
niet de ‘reisafstand’.

 Voor organisaties werken de gv’ers in 
gebieden (zie bijlage). Per gebied zijn 
gv’ers bereikbaar en zetten vragen 
eventueel door naar collega’s.

 Gv-thuis werkt in Groningen samen met 
gv aardbevingsgebied (GVA).

 Op 30-3 wordt de website voor gv-thuis in
Groningen en Drenthe-Steenwijkerland ge-
lanceerd: www.gvthuis.nl . Hierop is alle 
informatie te vinden, voor zowel burgers,
instellingen als professionals. Deze 
website is het centrale medium voor 
informatie-voorziening over gv-thuis.

 Er is een nieuwe ICT-omgeving opgezet 
voor de coördinatie, communicatie en 
dataopslag van het project geestelijke 

verzorging thuis. Dit is opgezet rond het 
domein: gvthuis.nl Deze ICT-omgeving is
nog in ontwikkeling. De projectleider 
communiceert nu vanuit dit domein. Zie 
ondertekening voor bereikbaarheid.

 Gv-thuis is benaderd door het crisisteam 
acute zorg (ROAZ) om de infrastructuur 
van gv-thuis voor te bereiden op een 
forse stijging in de vraag naar geestelijke
bijstand, n.a.v. corona-besmettingen. De
huidige communicatie en infrastructuur is
volgens ons op dit moment afdoende om 
die vragen op te vangen. De website en 
bijgaande bereikbaarheidslijst zijn 
daarvoor de centrale coördinatiemiddelen.

Wij streven naar rechtstreeks contact
tussen cliënt en/of zorgprofessional 
met de gv'er, zonder verdere 
tussenkomst van iets of iemand. Ook 
(juist) in crisis-situaties.

 Gv’ers werken nu meer of uitsluitend met
e-contact, bijvoorbeeld via beeldbellen. 
Hoewel huisbezoeken en fysieke 
nabijheid de voorkeur heeft, is de 
afweging nu dat gv’ers zo lang mogelijk 
hun ondersteuning kunnen bieden, ook 
op de langere termijn, en zo min 
mogelijk uitvallen. Gv’ers-thuis staan in 
de frontlinie, zij komen vooral in beeld 
als een situatie (rond corona-besmetting)
levensbedreigend wordt of is. Het is 
daarom zaak dat we voorkomen dat 
gv'ers uitvallen. Zij behoren in onze visie 
tot de essentiële hulpverleners.

NB. Het ministerie van VWS heeft het 
verzoek naast zich neer gelegd om het 
leeftijdscriterium te verruimen en financieel 
bij te springen als de vragen toenemen 
n.a.v. de corona-uitbraak. Ook heeft een 
verzoek in de subsidie om alternatieve 
dienstverlening te bekostigen geleid tot een 
korting van ongeveer €10.000,- / 5%.

Meer informatie op www.gvthuis.nl  

Geert van der Velde,

projectleider gv-thuis Groningen, Drenthe-Steenwijkerland

E. g.vandervelde@gvthuis.nl  

M. 06-519 304 64
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NETWERK PZ GEMEENTE GV’ER TELEFOON EMAIL

Groningen 

Centraal

Groningen

Westerkwartier

Anne Nipius 06 22310859 nipiusanne@gmail.com

Annet Hogenesch 06 11205190 annethogenesch@ziggo.nl

Marjo van Bergen

(ten Boer, ten Post)

06 38007859 m.vanbergen@gvagroningen.nl

Melissa Dales 06 38009690 m.dales@gvagroningen.nl

Ruurd van de Water 06 43997145 waterr@mzh.nl

Peter de Rijk 06-51073401 pg.derijk@lentis.nl

Groningen 

Noord

Appingedam

Delfzijl

Het Hogeland

Loppersum

Midden-

Groningen

Corrie Hiwat 06 31238880 corrie@homeolinks.nl

Jolanda Tuma 06 52498157 dewiedeblik@outlook.com

Marjo van Bergen 06 38007859 m.vanbergen@gvagroningen.nl

Melissa Dales 06 38009690 m.dales@gvagroningen.nl

Groningen 

Zuid-oost

Oldambt

Pekela

Stadskanaal

Veendam

Westerwolde

Irene Plaatsman 06 13361924 is.plaatsman@lentis.nl

Marjo van Bergen 06 38007859 m.vanbergen@gvagroningen.nl

Helene Westerik 06-43167139 h.h.westerik@outlook.com

Regio Assen Aa en Hunze

Assen

Noordenveld

Tynaarlo

Ariëtte Lagendijk 0592-325349 Ariette.lagendijk@wza.nl

Dieke de Vries 06 39663499 diekedevries@outlook.com

Jeanet Heijs 06 82486849 j.heijs@interzorg.nl

Suzanne Lub 06 38485298 si6su9@kpnmail.nl

Regio 

Emmen

Borger-Odoorn

Coevorden

Emmen

Alina de Roo 06 51068687 info@rondomrelaties.nl

Esther Boontje 06-29544619 e.boontje@sxb.nl

Harriët Bergmans 06 12387208 info@harrietbergmans.nl

Regio 

Hoogeveen

De Wolden

Hoogeveen

Midden-Drenthe

? Harriët Bergmans 06 12387208 info@harrietbergmans.nl

Peter Kortekaas 06 15949969 de3weg@gmail.com

Wim Staal 06 23227154 W.Staal@interzorg.nl

Regio Meppel Meppel

Steenwijkerland

Westerveld

Peter Kortekaas 06 15949969 de3weg@gmail.com

Pieter Groen 06 21943752 pgroen62@gmail.com
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