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Uw brief

Geacht bestuur,

In de brief van 8 oktober 2018 van minister De Jonge aan de Tweede Kamer over
geestelijke verzorging is aangekondigd dat extra middelen worden ingezet voor de
daadwerkelijke inschakeling van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Deze
bekostiging loopt via een tijdelijke ophoging van de bijdrage aan de landelijke
netwerken palliatieve zorg in de regeling Palliatieve terminale zorg. De extra
impuls wordt verdeeld door een extra maximaal bedrag per netwerk toe te
kennen. U ontvangt hiertoe binnenkort een brief met aanvraagformulier.
De uitwerking van de plannen heeft plaatsgevonden in samenwerking met Fibula.

De plannen zijn eind 2018 besproken in bijeenkomsten met de netwerk-
coördinatoren en netwerkbestuurders. De regeling PTZ is vervolgens aangepast en
op 15 januari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant
(httis://www.officielebekendmakinen.nl/stcrt-2019-1258.html). Ik wil u verder
attenderen op recente antwoorden op vragen van de Tweede Kamer (verslag
schriftelijk overleg 29509-70 van 8 januari 2019, te vinden op onder andere
http://www.tweedekamer.nl), waar eveneens nader wordt ingegaan op de
reikwijdte en uitwerking van de regeling.

Netwerken staan er niet alleen voor bij het mogelijk maken van de thuisinzet van
geestelijk verzorgers. Zoals aangekondigd in de brief van 8 oktober 2018 wordt
een ondersteuningsstructuur opgezet waaraan diverse partijen vanuit zorg en
welzijn deelnemen. De netwerken worden hierin vertegenwoordigd via Fibula en
de coöperatie PZNL. De stuurgroep voor geestelijke verzorging is inmiddels drie
keer bijeengekomen en zal het komende jaar een adviserende en agenderende rol
vervullen. Voor het ontwikkelen en ondersteunen van de beoogde infrastructuur
wordt de komende 2 jaar aanvullend budget en capaciteit beschikbaar gesteld.

Bijgaand treft u een eerste factsheet aan met praktische informatie die door de
stuurgroep is vastgesteld. Uw netwerk kan bij vragen bovendien contact opnemen
met Jeroen Joosten (info©stichtingfïbula.nl) vanuit Fibula en Joep van de Geer,
projectleider en kennismakelaar zingeving, spiritualiteit en geestelijke verzorging
bij Agora (jvandegeer@agora.nl.

Bijlage( n)
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T.a.v. het bestuur van het netwerk palliatieve zorg
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Betreft Geestelijke verzorging en netwerken palliatieve zorg
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Ik realiseer mij dat er veel van netwerken wordt gevraagd. De komende jaren zal Ministerie van

ook worden gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de netwerken naar Volksgezondheid, Welzijn en
Sport

aanleiding van het advies van de denktank netwerken palliatieve zorg, dat Toegang

17 januari 2019 is aangeboden. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat 2019
een jaar wordt waarin de zowel geestelijke verzorging als de netwerken palliatieve Kenmerk

zorg zelf nog steviger op de kaart komen te staan. 1472482-186410-LZ

Met vriendelijke groet,

de directeu

drs. Th.W. van Uum

Cc: Netwerkcoördinator (per mail)
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