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Inleiding 

In deze rapportage wordt de voortgang van de ondersteuning van Fibula aan de Netwerken Palliatieve Zorg 

beschreven vanuit het doel dat Fibula zich hierin heeft gesteld:  

In 2019 en 2020 zijn de Netwerken Palliatieve Zorg ondersteund bij:  

• het organiseren en borgen van directe hulp van geestelijke verzorgers aan ouderen en mensen die 

palliatieve zorg behoeven in de eerste lijn; 

• het organiseren van deskundigheidsbevordering aan hulpverleners en vrijwilligers;  

• het realiseren van actiegericht onderzoek in het kader van het nieuwe ZonMw-programma 

geestelijke verzorging;  

• het realiseren van consultatie van geestelijke verzorgers aan professionals in de eerste lijn. 

 

In het regeerakkoord van 2018 is in het kader van 'waardig ouder worden' de afspraak én budget 

opgenomen om de inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn te versterken. Minister de Jonge (VWS) 

heeft een plan van aanpak voor het ondersteunen van geestelijk verzorgers in de eerste lijn geschreven en 

om laten zetten in een subsidieregeling. Hiermee is 2019 en 2020 financiering van onderzoek, onderwijs en 

inbedding van geestelijke verzorging in het sociale domein mogelijk. 

De bouw van een regionale infrastructuur en betaling van geestelijk verzorgers (consultatie & onderwijs) gaat 

in 2019 en 2020 via de subsidieregeling van de regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Op de lange termijn 

wordt gestreefd naar beschikbaarheid van geestelijke verzorging voor alle kwetsbare burgers in een 

geborgde structuur en financiering. 

Algemeen - okt 2019 tot jan 2020  

De netwerken gaan gestaag voort met het bouwen aan de infrastructuur en zien dit, ondanks alle 

onzekerheden en subsidieperikelen, nog steeds als een mooie kans om de geestelijke verzorging meer te 

integreren in zorg en sociaal domein. Er wordt nagedacht over de toekomst na 2020. De projectleiders 

geven aan dat er structurele financiering nodig blijft voor de Centra voor levensvragen ten bate van 

coördinatie, communicatie en administratie. De aansturing vanuit de Netwerken Palliatieve Zorg wordt door 

de netwerken over het algemeen als tijdelijk gezien maar de periode 2019-2020 als krap in de tijd. 

In september 2019 hebben de netwerken hun definitieve plan voor 2019 ingediend en maken zich eind 2019 

op voor de verantwoording hiervan. 

Fibula heeft bijgedragen aan de expertmeeting VWS toekomstige bekostigingsmogelijkheden geestelijke 

verzorging in de eerste lijn, de door ZonMw georganiseerde expertmeeting onderzoek en de technische 

briefing geestelijke verzorging in de 2e kamer.  

De klankbordgroep van Fibula heeft aangegeven graag meer binnen deze processen betrokken te willen 

worden, zodat er niet “over” maar “met” de netwerken en de Centra voor Levensvragen wordt gewerkt aan 

borging.  
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De projectleidersdag heeft veel inzicht gegeven (bij Fibula, de landelijke deelprojectleiders en VWS) over de 

vragen en knelpunten die er binnen de regionale projecten leven. Hiervan is een verslag aan alle 

deelnemers verstuurd. 

In de regio’s wordt hard gewerkt aan (deels gezamenlijke) websites, nieuwsbrieven en scholingsmodules, 

worden (start) symposia georganiseerd en samengewerkt met nieuwe partners. Soms ook al met organisaties 

binnen het sociaal domein en PaTz groepen. 

Nieuwe projectleiders en netwerkcoördinatoren zijn extra ondersteund door het projectteam Fibula. 

 

Landelijk 

Het projectplan van het centrale landelijke project is door de stuurgroep goedgekeurd. Helaas is de centrale 

projectleider tijdelijk uitgevallen door ziekte. De deelprojectleiders vanuit het centrale project waren al 

intensievere samenwerking opgestart en dat heeft een paar mooie resultaten opgeleverd zoals input vanuit 

de netwerken op het deelproject scholing, het deelproject communicatie en aandacht voor de behoeftes 

(en beperkingen) op onderzoeksgebied.  

Er zijn 8 plannen voor actieonderzoek vanuit de netwerken ingediend.  

 

Projectresultaten deelproject ondersteunen netwerken 

A. Ondersteuning netwerken 

Voortgang 

Tijdens de periodieke projectleidersdag van Fibula konden de regionale projectleiders en deelprojectleiders 

elkaar ontmoeten, voortgang delen en vragen stellen. Ook rechtstreeks aan vertegenwoordiging vanuit VWS 

Dat werd als heel positief ervaren. Er zijn nog veel vragen en zorgen rond het centrale registratie en 

verslagleggingssysteem Prado over privacy en contracten.  De financiering van Prado neemt IKNL op zich na 

toekennen extra subsidie hiervoor door VWS.  

Een greep uit de aandachtspunten: ontwikkelen Prado, verzamelen en publiceren van beschikbare 

scholingen en overzicht/relatie verschillende (Palliantie) onderzoeken, gezamenlijk websites/centraal 

telefoonnummer en toekomstige financiering. Alle veelgestelde vragen zijn gepubliceerd op de website van 

Fibula en het verzamelen daarvan gaat door via Basecamp, mail en persoonlijk contact. 

Voor 2020 is voor de netwerken een belangrijke vraag hoe de ondersteuning/coördinatie van de Centra 

voor Levensvragen vanaf 2021 wordt gefinancierd en welke rol daarin van hen wordt gevraagd. 

 

De klankbordgroep van projectleiders vanuit de netwerken van Fibula is in december voor de eerste keer 

bijeengekomen. De leden zijn beschikbaar voor “snelle” vragen en fungeren, zover mogelijk, als 

vertegenwoordiging van de regionale projecten op bovenregionaal niveau. Als prioritering 2020 voor de 

ondersteuning vanuit Fibula gaven zij aan: toekomstige financiering (en in het denken daarover participatie), 

overzicht onderzoek, registratie (Prado) en communicatie (tussen landelijk en de regio). 

 

 

 

 

De ondersteuning aan de Netwerken Palliatieve Zorg op regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau voor het 

inzetten van geestelijke verzorging in de eerste lijn, inclusief het geven van deskundigheidsbevordering en 

participeren in onderzoek (zowel t.b.v. actiegerichte monitoring als bredere onderzoeksprojecten in het nieuwe 

ZonMw programma), is geborgd.  
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B. Consultatie en deskundigheidsbevordering  

Voortgang 

Het registratie- en verslagleggingssysteem Prado is het enige landelijk bekende systeem wat zowel kan 

worden ingezet voor registratie en verslaglegging, als dataverzameling. Omdat dit is ontwikkeld voor 

medische consultatie in de palliatieve zorg kan dit niet 1 op 1 worden overgezet op geestelijke verzorging. 

Met een aantal geringe aanpassingen is dit wel mogelijk en is VWS bereid deze te financieren, evenals het 

gebruik gedurende de projectperiode. Daarmee zijn we er echter nog niet. Met name op het gebied van 

AVG, contracten met de geestelijk verzorgers maar ook de verantwoordelijke regionale en landelijke 

organisaties, moet het nodige worden uitgezocht en afgesproken. Dit vraagt tijd. Van groot belang is de 

bereidheid van de geestelijk verzorgers om te gaan registreren en daar gaat de beroepsgroep/VGVZ zich 

ook voor inzetten. Dit is niet iets wat je “even oplegt” maar vraagt zorgvuldige motivatie.  

De stichting PaTz heeft samen met UMC Amsterdam en enkele netwerken een succesvolle pilot met 

luisterspreekuren door geestelijk verzorgers uitgevoerd. Er wordt binnen PaTz onderzocht hoe dit voortgang 

kan krijgen en hierin zal Fibula haar bijdrage leveren vanuit het belang van de netwerken. Deze ontwikkeling 

is voor Fibula aanleiding om in 2020 te onderzoeken hoe de aansluiting van geestelijk verzorgers bij deze en 

andere multidisciplinaire vormen van overleg gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden. 

 

C. Verbinden deelprojecten 

Voortgang 

De deelprojectleiders binnen het landelijk project hebben vanaf najaar 2019 goed contact met elkaar en 

delen de voortgang van de projecten. Er zijn veel dwarsverbanden gelegd, bijvoorbeeld tussen onderzoek 

en onderwijs, maar ook tussen de ondersteuning van de netwerken (beschikbaar maken van Prado) en 

onderzoek. Het verbinden en het belang van de netwerken vormen voor Fibula hierin een belangrijk 

element. Daarnaast wordt steeds meer samen nagedacht over borging na 2020. Bijvoorbeeld in de vorm 

van een experticecentrum waar onderzoek, onderwijs en de praktijk bij elkaar komen. 

Tijdens de projectleidersdag in februari 2020 wordt vanuit de landelijke ondersteuning extra aandacht 

gegeven aan de samenwerking met partners binnen het sociale domein. Dit wordt gezien als opstart voor 

verdere ontwikkeling van deze samenwerking vanuit de regionale projecten. 

 

 

 

 

Er is verbinding met de deelprojecten (onderzoek, onderwijs, communicatie en borging binnen het sociale 

domein) die opgezet worden vanuit de landelijke ondersteuningsstructuur. 

 

Goede voorbeelden (van Centra voor Levensvragen) zijn doorontwikkeld en beschikbaar voor alle Netwerken 

Palliatieve Zorg en Centra voor Levensvragen. 

Professionals maken op regionaal niveau gebruik van consultatiediensten van geestelijk verzorgers. Deze 

consulenten worden ook ingezet voor deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers.  

De consulenten geestelijke verzorging gebruiken als basis de richtlijn zingeving & spiritualiteit en recente 

onderzoeksresultaten.  
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D. Communicatie 

Voortgang 

Nu Palliaweb online is, zal de informatie rondom het onderwerp geestelijke verzorging en het project worden 

overgezet vanaf de Fibula website. Daarmee is in het 4e kwartaal 2019 een start gemaakt.  

Fibula heeft extra mensuren in 2020 om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het strategisch 

communicatieplan, waar ook een publiekscampagne onderdeel van zal zijn. Verbinding met vragen en 

wensen vanuit de regio’s blijft ook hierbij een aandachtspunt.  

De netwerken bouwen aan communicatie over GV in de eerste lijn op regioniveau; Fibula ondersteunde o.a. 

met zichtbaar maken van materialen en middelen en specifiek bij de ontwikkeling van websites voor de 

Centra voor Levensvragen.  

Fibula signaleert de behoefte aan informatie-uitwisseling op landelijk projectniveau en blijft het belang van 

een projectwebsite onderstrepen. 

 

Samenvatting activiteiten 

Activiteiten waar in de afgelopen periode aan gewerkt is: 

• bijdrage aan landelijke bijeenkomsten (VWS, ZonMw, VGVZ) 

• veelgestelde vragen 

• helpdesk 

• samenwerking en bijdrage aan stuurgroep en projectgroep 

• komen tot landelijk registratiesysteem & samenwerking consulatie IKNL 

• ondersteuning subsidieaanvragen netwerken 

Activiteiten waar de komende periode aan gewerkt gaat worden: 

• verdere uitwerking landelijk registratiesysteem 

• verdere verkenning samenwerking zorg en welzijn 

• verdere verkenning samenwerking kinderpalliatieve zorg 

• bijdrage uitwerking strategisch communicatieplan 

• bijdrage opstellen projectplan onderwijs 

• bijdrage verkenning toekomstige financiering GV 

• verdere verkenning aansluiting   

Er is uitvoering gegeven aan een vooraf opgestelde communicatiestrategie tussen Fibula en de netwerken zodat 

op een eenduidige en transparante wijze betrokkenen zijn geïnformeerd.  

Fibula heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een communicatiestrategie voor het 

overkoepelende project, de tactische en operationele uitvoering daarvan en afstemming tussen de 

communicatieafdelingen van de verschillende deelnemende partijen. 

 


