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Betreft: informatie geestelijke verzorging-thuis

Geacht college,

Een  jaar  geleden  viel  niet  te  voorzien  dat  onze  samenleving  zo  ingrijpend
geconfronteerd zou worden met een infectieziekte van zo’n grote omvang. De
individuele impact is  niet  alleen lichamelijk,  maar ook mentaal  en geestelijk.
Daarom informeer ik u graag over het volgende. 

De  verspreiding  van  het  corona-virus  grijpt  diep  in  in  het  dagelijks  leven
mensen, op zowel sociaal als economisch gebied. Ook het openbare leven valt
terug  op  de  meest  essentiële  functies.  U  speelt  daarbij  als  college  een
belangrijke rol,  samen met uw GGD. De prioriteit  ligt  bij  het waarborgen en
beschermen van de volksgezondheid. Maatregelen zijn gericht op het vertragen
van de verspreiding van het virus en het in stand houden van het zorgsysteem.
De maatregelen zijn vooral fysiek van aard.

De verspreiding van het corona-virus en de berichtgeving daarover brengt ook
psychische en geestelijke vragen met zich mee. Mensen zien zich geconfronteerd
met  vragen  over  de  betekenis  ervan  voor  hun  leven.  Ook  dit  element  is
onderdeel van de Wet publieke gezondheid en een verantwoordelijkheid van u en
de GGD (zie Wpg art.2 lid g.).

Op het vlak van psychosociale hulp bij  calamiteiten doet zich een samenloop
voor van voorzieningen. Het kabinet heeft namelijk in 2019 de ontwikkeling van
een  dekkend  netwerk  van  geestelijke  verzorging-thuis  in  gang  gezet.  Deze
voorziening  moet  mensen  thuis  ondersteunen  bij  betekenisgevings-  en
levensvragen. Het lijdt geen twijfel dat de huidige actualiteit een toename van
dit  type  vragen  met  zich  meebrengt.  Met  gevolgen  voor  het  dagelijks
functioneren van mensen in uw wijken, dorpen en steden. 

Tot op heden is er landelijk nog weinig aandacht gegeven aan de opzet van een
dekkend netwerk van geestelijke verzorging-thuis. Maar gezien de impact van
het  corona-virus  wil  ik  niet  langer  wachten,  om u  te  informeren  over  deze
ondersteunende voorziening. Omdat deze van belang is voor de volksgezondheid
en het functioneren van de samenleving.
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Daarom  breng  ik  u  op  de  hoogte  van  de  aanwezigheid  van  geestelijke
verzorging-thuis in uw provincie (en gemeente). Er is inmiddels een netwerk van
geestelijk verzorgers waar u een beroep op kunt doen. U vindt de gegevens in
de  bijlage.  Zij  fungeren  als  contactpersoon  en  verrichten  eventueel  zelf
geestelijke bijstand. In de provincie Groningen werken de geestelijk verzorgers-
thuis  samen  met  de  geestelijk  verzorgers  in  het  aardbevingsgebied  (GVA
Groningen).

De geestelijk verzorgers nemen uiteraard de adviezen van het RIVM ter hand. Zij
werken met de kaders van fysieke afstand en maken eventueel gebruik van e-
contact.

Naast  individuele  ondersteuning  kan  een  geestelijk  verzorger  ook  bestuur,
management, medewerkers en (zorg)professionals ondersteunen, bij ethische en
morele dilemma’s. Zij doen dit door middel van een zogeheten ‘moreel beraad’. 

Naar verwachting wordt op 27 maart de uitgebreide website gelanceerd, waarop
de nodige publieke informatie staat: www.gvthuis.nl 

Voor vragen of overleg kunt u mij bereiken via:
 E. g.vandervelde@gvthuis.nl
 M. 06-51930464

Ik wens u veel wijsheid in de gegeven situatie.

Met vriendelijke groet,

Drs. G. van der Velde
Projectleider geestelijke verzorging-thuis
Groningen, Drenthe-Steenwijkerland
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Geestelijk verzorgers-thuis provincie Drenthe (+Steenwijkerland):

Aa en Hunze Ariette Lagendijk 06 30653586 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

Assen Ariette Lagendijk 06 30653586 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

Borger-Odoorn Alina de Roo 06 51068687 info@rondomrelaties.nl

vacant (leeg) (leeg)

Coevorden Alina de Roo 06 51068687 info@rondomrelaties.nl

vacant (leeg) (leeg)

De Wolden Harriët Bergmans 06 12387208 info@harrietbergmans.nl

Peter Kortekaas 06 15949969 de3weg@gmail.com

Wim Staal 06 23227154 W.Staal@interzorg.nl

Emmen Alina de Roo 06 51068687 info@rondomrelaties.nl

vacant (leeg) (leeg)

Hoogeveen Harriët Bergmans 06 12387208 info@harrietbergmans.nl

Peter Kortekaas 06 15949969 de3weg@gmail.com

Wim Staal 06 23227154 W.Staal@interzorg.nl

Meppel Peter Kortekaas 06 15949969 de3weg@gmail.com

vacant (leeg) (leeg)

Midden-Drenthe Harriët Bergmans 06 12387208 info@harrietbergmans.nl

Peter Kortekaas 06 15949969 de3weg@gmail.com

Wim Staal 06 23227154 W.Staal@interzorg.nl

Noordenveld Ariette Lagendijk 06 30653586 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

Steenwijkerland Peter Kortekaas 06 15949969 de3weg@gmail.com

vacant (leeg) (leeg)

Tynaarlo Ariette Lagendijk 06 30653586 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

Westerveld Peter Kortekaas 06 15949969 de3weg@gmail.com

vacant (leeg) (leeg)
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