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Met de versoepeling van maatregelen in de samenleving met betrekking tot Corona/COVID-

19 is het wenselijk om een nieuwe richtlijn voor geestelijk verzorgers op te stellen. Met name 

door geestelijk verzorgers in de thuissituatie worden hierover vragen gesteld.  

  

Algemene richtlijnen  

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM, houd 1,5 meter afstand, geef geen handen en raak 

elkaar niet aan. Heb je zelf of een van je huisgenoten klachten (hoesten, koorts) blijf dan 

thuis. Houd bij met wie je contact hebt onderhouden. De handreiking Veilig werken ivm 

Covid-19 van FBZ kan behulpzaam voor je zijn en vind je hier. 

 

Geestelijke verzorging: cruciaal beroep 

‘Geestelijk verzorgers vallen in de lijst met cruciale (vitale) beroepsgroepen, namelijk in de 

categorie zorg en maatschappelijke ondersteuning.’ Dit betekent dat de overheid erkent dat 

geestelijke verzorging tot de beroepen worden gerekend die de samenleving draaiend 

houden. Deze uitspraak geldt voor alle geestelijk verzorgers. Deze erkenning van 

overheidswege is een erkenning voor het beroep sui generis: de bijdrage van de geestelijk 

verzorger is specifiek en onderscheidend. Daarmee kan de geestelijk verzorger, binnen de 

speelruimte van het RIVM, haar of zijn werkzaamheden uitvoeren. 

 

Intramurale geestelijke verzorging (zorg, justitie, politie, krijgsmacht)  

Houd je als geestelijk verzorger in het contact met patiënt/cliënt, familie en 

(zorg)medewerkers aan de richtlijnen die gelden in de instelling of organisatie waarin je 

werkzaam bent. Deze richtlijnen vallen binnen de algemene regels die het RIVM heeft 

vastgesteld, ook al is er diversiteit in de uitwerking in instellingen en organisaties.  

 

De bijdrage van geestelijk verzorgers blijft ook in deze periode essentieel:  

a) ondersteuning van bewoners en patiënten bij existentiële vragen, het versterken van 

veerkracht, en ruimte bieden voor afscheid en een afscheidsritueel;  

b) ondersteuning van naasten bij existentiële vragen, veerkracht en afscheid nemen en bij 

existentiële verwerking met betrekking tot de periode van het onthouden van contact; 

c) ondersteuning van specialisten, verpleegkundigen, teammanagers en medewerkers in 

zorgverlening, bijdragen aan peersupport en het bespreken van morele dilemma’s. 

De daadwerkelijke aanwezigheid en nabijheid van de geestelijk verzorger, ook als dat op 

afstand is, is en blijft van grote waarde.  

 

Geestelijke Verzorging thuis  

Bezoeken bij burgers thuis zijn toegestaan. Houd hierbij de algemene richtlijnen aan. Beperk 

het bezoek zoveel als mogelijk tot maximaal 1 uur en beperk dit zo mogelijk tot maximaal 2 

contacten per dagdeel, ook als betrokkenen klachtenvrij zijn. Was tussendoor je handen 

en wissel PBM als je die bij je bezoek gebruikt. Familiegesprekken zijn mogelijk; laat hierbij 

je gegevens achter zodat je achteraf te traceren bent als een van de deelnemers later 

https://www.fbz.nl/wp-content/uploads/2020/06/Handreiking-Veilig-werken-ivm-COVID-19.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19


klachten blijkt te hebben. Groepsconsulten zijn alleen mogelijk op een vergaderlocatie, waar 

de deelnemers 1,5 meter afstand houden en je een lijst met contactgegevens van de 

deelnemers bewaart zodat deze traceerbaar zijn als een van de deelnemers later klachten 

blijkt te hebben. Overweeg gebruik te maken van digitale middelen en mijd tot 1 september 

eigen of andermans huiskamer voor een groepsconsult. Voor alle consulten geldt: Check 

vooraf of niemand klachten heeft dan wel besmet is met COVID-19. In het geval van 

klachten of besmetting is bezoek uiteraard niet aan de orde.  

  

Corona en Rituelen  

De werkgroep Corona en rituelen heeft een groeidocument gepubliceerd rondom 

Afscheidsrituelen. Fysiek contact bij rituelen is mogelijk, mits daarbij beschermende 

maatregelen worden getroffen en je de algemene hygiëneadviezen naleeft. Bij rituelen is het 

bij uitzondering toegestaan af te wijken van de 1,5 meter afstand. Best practices worden 

gedeeld in de LinkedIn groep VGVZ.  

 

Uitvaarten  

Geestelijk verzorgers kunnen vanuit hun functie uitvaarten leiden. Tot 1 juli zijn uitvaarten 

met maximaal 30 personen toegestaan. Vanaf 1 juli met maximaal 100 (zie de Factsheet 

Basisregels voor iedereen. Stap voor stap) Deze samenkomsten mogen alleen doorgaan als 

alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en 

men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.   

Best practices worden gedeeld in de LinkedIn groep VGVZ.  

  

Robert Koorneef, directeur VGVZ  

https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2020/05/050520-Afscheidsrituelen-Word-def.-3.pdf
https://www.linkedin.com/groups/4733006/
https://www.linkedin.com/groups/4733006/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/05/19/factsheet-basisregels-19-mei-2020/Maatregelen+27052020.pdf
https://www.linkedin.com/groups/4733006/
https://www.linkedin.com/groups/4733006/

