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Geestelijke verzorging thuis  

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen in de laatste 
levensfase kunnen een beroep doen op een geestelijk verzorger (GV). Tot nu toe werden 
gesprekken met een geestelijk verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals 
een ziekenhuis of verpleeghuis. 

 

Achtergrond en doelgroep  

Door een nieuwe subsidieregeling van het ministerie van VWS, wordt de inzet van 
geestelijke verzorging in de thuissituatie mogelijk gemaakt. Spiritualiteit is een belangrijk 
aspect van de mens en verwijst naar de manier waarop iemand zin geeft en betekenis zoekt. 
Dit speelt met nadruk bij confrontatie met een ernstige (ongeneeslijke) ziekte, emotionele 
crisis en het levenseinde. Als huisarts ziet u heftige emoties of juist het uitblijven daarvan.  
Soms merkt u dat patiënten het gevoel hebben er alleen voor te staan. Het laatste stukje van 
‘de reis’ is vaak eenzaam. Dit geldt voor zowel mensen zonder als met een groot netwerk. De 
omgeving of naasten begrijpen vaak niet wat een patiënt voelt en de patiënt kan zich ook 
groot houden. Als huisarts wilt u graag ruimte geven aan deze emoties maar is tijd en 
deskundigheid niet altijd aanwezig. Doorverwijzing naar een geestelijk verzorger is nu 
mogelijk. 

Het betreft degenen die deze geestelijke begeleiding niet zoeken bij lokale/regionale 
levensbeschouwelijke genootschappen.  

 

Geestelijk verzorgers 

In het kader van deze subsidieregeling gaat Syntein een samenwerkingsrelatie aan met twee 
“vaste” geestelijk verzorgers die al werkzaam zijn in de palliatieve zorg van de regio.  

Het betreft: 

Evelien Roode, werkzaam binnen verschillende zorgcentra van Pantein en het 
palliatief team van het Maasziekenhuis.   

Suzanne van Horssen, geestelijke verzorger en werkzaam als gastdocent binnen de 
het netwerk palliatieve zorg. 

Syntein draagt zorg voor een juiste registratie van ureninzet en verantwoording van de 
subsidiegelden.  



 

Consultaanvraag  

De aanvraag voor een consultatie door de geestelijk verzorger kan gedaan worden door; 

 Cliënt/patiënt of diens naaste(n) zelf  
 Huisarts 

Aanvraag kan op werkdagen per telefoon via het secretariaat van Syntein: 0485-745310 of 
per mail info@syntein.nl.  Het secretariaat heeft nodig;  de naam van de patiënt, het adres, 
telefoonnummer en eventueel emailadres. 

Het secretariaat neemt vervolgens contact op met de twee geestelijk verzorgers. In 
onderling overleg neemt een van de twee geestelijk verzorgers binnen 2 werkdagen zelf 
contact op met de patiënt voor een consult thuis.  

Geestelijk verzorgers hebben een beroepsgeheim. Alles wat hen wordt vertelt, is 
vertrouwelijk en mag alleen met toestemming van patiënt worden besproken met anderen. 
Als huisarts krijgt u dan ook geen automatische terugkoppeling van de gesprekken tussen GV 
en patiënt, mits de uitkomsten van invloed zijn op het medische beleid en dit met 
toestemming van de patiënt gebeurt.  

 

Folder en website 

Alle informatie over de geestelijke begeleiding en consultatie is terug te vinden op de 
website van Syntein en via de folder. Deze folder geldt tevens als patienteninformatie.   

 

Per 14-06-2019 gaat deze procedure van kracht.  

 

 

 


