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Groningen en Drenthe-Steenwijkerland

Inleiding

De  regeringspartijen van het kabinet  Rutte
III  kwamen  overeen,  dat  tijdens  de
kabinetsperiode  2017-2021  een  dekkend
netwerk  van geestelijke  verzorging  (gv)  in
de  thuissituatie  opgezet  wordt  (gv-thuis).
Het Ministerie van VWS heeft daarvoor ruim
35 miljoen euro gereserveerd. Dit geld wordt
via de subsidieregeling palliatieve terminale
zorg (pz) beschikbaar gesteld. De bestaande
zorgnetwerken  palliatieve  zorg  (pz)  geven
uitvoering  aan  de  opzet  van  gv-thuis.  De
penvoerders van deze netwerken pz zijn ook
de kassier voor de opzet van gv-thuis1. 

Geestelijke  verzorging  is  een  vorm  van
begeleiding  bij  spirituele,  zingevings-  en
levensvragen. Het onderscheidt zich van de
GGZ  (psychiatrie,  psychologie)  omdat  gv-
thuis zich  niet  richt  op  ‘ziekte’,  maar  op
‘zinvinding’. Zinvinding is geen ziekte maar
een  levensproces.  Een  geestelijk  verzorger
van gv-thuis verbindt iemands levensverhaal
en levensproblemen aan de levensvisie van
die  cliënt.  Daarmee  kan iemand  opnieuw
betekenis geven aan diens leven.

De activiteiten van gv-thuis zijn:
1. consulten/ huisbezoeken
2. deelname  aan  Multi-disciplinair

Overleg (MDO),
3. het verzorgen van scholing.

De netwerken pz zijn in 2019 gestart met de
opzet van  gv-thuis.  De  netwerken  pz
Groningen  en  Drenthe-Steenwijkerland
werken daarin samen. 

Basisstructuur

Voor Groningen en Drenthe-Steenwijkerland
is gekozen voor een open en lerende opzet
van  gv-thuis.  De  juridische,  financiële  en
inhoudelijke  kaders  voor  de  uitvoering van
gv-thuis zijn: 
a) de  Subsidieregeling  Palliatieve  zorg  en

geestelijke verzorging eerstelijn,
b) landelijke  richtlijnen  van  de

beroepsgroep,
c) landelijke  wet-  en  regelgeving  op  het

gebied van zorg en welzijn.

1 Geestelijke verzorging is er voor mensen met spirituele,
zingevings- en levensvragen en wordt door de Wereld 
Gezondheidsraad (WHO) ook wel de vierde dimensie van
het menselijk bestaan genoemd.

Omvang

Voor Groningen en Drenthe-Steenwijkerland
zijn  ruim  20  geestelijk  verzorgers  (gv’ers)
beschikbaar. Zij werken als vrijgevestigde of
in loondienst. Deze gv'ers bedienen:
 Groningen:  583.990  inwoners  (bron:

CBS, 2019),
 Drenthe-Steenwijkerland: 536.107 

(492167+43 940) inwoners (bron: CBS, 
2019).

De totale bevolkingsomvang voor het project
is ruim 1,1 miljoen mensen, waarvan naar
schatting  1,4%  in  een  instelling  verblijft
(bron:  CBS,  2019)  en  buiten  de
dienstverlening valt. Het beschikbare budget
voor 2020 is:
 voor Groningen: € 183.176,--, omgerekend 

€ 0,314 per inwoner,
 voor Drenthe-Steenwijkerland: 

€ 184.948,--, omgerekend € 0,345 per 
inwoner.

Doelgroepen en bereik

Geestelijke verzorging-thuis is een algemene
voorziening, bedoeld voor:
 mensen van 50 jaar of ouder of 
 mensen  die  ongeneeslijk  ziek  zijn

(ongeacht leeftijd) en hun naaste familie.

De eerste vijf gesprekken zijn kosteloos. Het
blijkt  dat  de  meeste  vragen  binnen  die
contactmomenten  beantwoord  kunnen
worden.

Geestelijke verzorging-thuis kan ook een rol
spelen  in  de  geestelijke  begeleiding  bij
calamiteiten en crisissituaties (kosteloos).

Gv-thuis  is  ook  beschikbaar  voor  bestuur-
ders,  management  en  (zorg)medewerkers,
vooral  als  het  gaat  om ethische dilemma’s
(kosteloos).

In  Groningen  werkt  gv-thuis  samen  met
Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied (GVA).

Meer informatie op www.gvthuis.nl
Via  deze  site  kunt  u  de  deelnemende
geestelijk  verzorgers  benaderen  voor
meer informatie.
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