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Scholing Levensvragen in de huisartsenpraktijk 
 
Hoe ga je daarmee om en wat is de rol van de geestelijk verzorger thuis? 
 
 
Datum:  woensdag 3 februari 2021 
Vorm:  online workshop 
Aanvang: 16.00 uur 
Einde:   18.00 uur 
Doelgroep:  huisarts, POH’S en POH-GGZ 
Organisatie:  Syntein 
Docenten: Marlies van den Belt, kaderhuisarts palliatieve zorg Syntein 
  Suzanne van Horssen, geestelijk verzorger 
  Evelien Roode, geestelijk verzorger 

 

Geestelijke verzorging is vanaf 2019 door een subsidieregeling kosteloos inzetbaar voor 
patiëntenzorg in de thuissituatie. Als huisarts en POH komt u vaak in aanraking met levensvragen van 
uw patiënt. Expliciet, maar vaker impliciet. Soms gepresenteerd in lichamelijke of psychische 
klachten.  

In deze onlinesessie wordt op praktische wijze toegelicht hoe de huisarts en de POH deze 
levensvragen kan herkennen, samen met de patiënt kan verhelderen en welke specifieke 
deskundigheid en sensitiviteit voor deze thematiek nodig is. Ook wordt helder gemaakt wanneer de 
huisarts en de POH kan doorverwijzen naar een geestelijk verzorger. 

Aan deze scholing zijn geen kosten verbonden. 

De training is een combinatie van theorie, oefeningen en werken met casuïstiek.  

Accreditatie voor huisartsen en praktijkondersteuners wordt aangevraagd. 

 

Leerdoelen, na deze scholing;  

 Bent u bekend met het begrip spirituele dimensie versus de psycho-,sociale- en somatische 
dimensie. 

 Heeft u inzicht in de verschillende fases van het proces van zingeving; het natuurlijk verloop, 
de worsteling en de existentiële levensvragen. 

 Herkent u de stagnaties in het proces van zingeving. 
 Kunt u "makkelijke vragen" hanteren om de spirituele dimensie aan te kaarten. 
 Krijgt u inzicht in de wijze waarop de geestelijk verzorger de patiënt/naaste ondersteunt en 

begeleidt.  
 Weet u wanneer en hoe u een beroep kunt doen op de geestelijk verzorger voor consultatie 

van patiënt en naasten thuis.  
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Programma  

 
16.00- 16.10 uur 
Marlies van den Belt, kaderhuisarts palliatieve zorg (inleiding) 

 Waarom  dit thema? 
 Relatie met Positieve Gezondheid 
 Doelstellingen van deze nascholing 

 

16.10- 16.25 uur 
Evelien Roode, geestelijk verzorger (oefening) 

 Enkele vragen aan de groep deelnemers over het jargon beeldvorming ten aanzien van 
spiritualiteit en zingeving. Waarover spreken we eigenlijk? Dit gebeurt centraal. 

 

16.25 – 16.50 uur 
Suzanne van Horssen, geestelijk verzorger (theorie) 

 De theorie over zingeving en spiritualiteit 
 

16.50 – 17.05 uur 
Evelien Roode, geestelijk verzorger (oefening) 

 Oefening; vraag aan de groep, zingevingsvragen hoort dat tot de taak van de huisarts en 
POH? Wanneer vraag je een geestelijk verzorger in consult? In  break-out teams 
 

17.05 -17.20 uur 
Suzanne van Horssen  en Evelien Roode (behandeling casuïstiek) 

 Bespreking casuïstiek door de geestelijke verzorger, doel inzicht krijgen in rol van de 
geestelijk verzorger en wijze van  ondersteuning, centraal. 

 
17.20 – 17.50 uur  
Evelien Roode en Suzanne van Horssen geestelijke verzorger (oefening in break-out teams) 

 Hoe kaart je de spirituele dimensie aan in het gesprek met de patiënt?  
 

17.50 – 18.00 uur 
Marlies van den Belt, kaderhuisarts palliatieve zorg 

 Afronding centraal 
 


