
 
 
 
 
  

‘Hoort zegt het voort’ actueel 
 
Nu we midden in de tweede golf terecht zijn gekomen en opnieuw te maken hebben met een 
lockdown, de 2.0 versie, is het heel begrijpelijk dat mensen geen perspectief meer zien. Dat 
geldt zeker voor ouderen. Aandacht en begeleiding kan dan nodig zijn. Sinds 2019 kunnen 
mensen van 50 jaar en ouder aankloppen bij Centra voor Levensvragen en een beroep doen 
op geestelijke begeleiding. Zonder dat zij hiervoor kosten hoeven te maken.  
Wij brengen dit artikel graag bij jullie onder de aandacht en via jullie bij collega's, 
samenwerkingspartners, vrijwilligers. Neem even de tijd om dit artikel te lezen. En vraag je af 
voor wie deze informatie ook interessant en bruikbaar is? Hoort zegt het voort. Wij  weten 
zeker dat wij hier mensen mee kunnen helpen, op weg kunnen helpen.  
 
*Geestelijke verzorging thuis. Heel gewoon 
 
Waarom overkomt mij dit? Heeft mijn leven nog wel zin? Ben ik anderen niet tot last? Het zijn 
hele normale vragen, alledaags bijna, terwijl ze ook heel diep kunnen gaan en je bij de kern 
van je bestaan kunnen brengen. Het is belangrijk dat thuiswonende ouderen en hun naasten 
die vragen kunnen stellen. Dat er aandacht of begeleiding is bij zulke vragen. Gelukkig kan 
dat. Vaak in eigen kring, door het te bespreken met familie of vrienden. Of het eens aan te 
kaarten bij vertrouwde ondersteuners. Sinds 2019 kunnen thuiswonende ouderen een 
geestelijk verzorger inschakelen.  
 
Hoe 
Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advies bij zingeving 
en levensvragen.  Geestelijke verzorging thuis wordt sinds 2019 door het ministerie van 
VWS financieel mogelijk gemaakt voor thuiswonende ouderen, mensen met een 
ongeneeslijke aandoening en hun naasten. Hoe kan geestelijke zorg thuis ingeschakeld 
worden? Via de huisarts of via een Centrum voor Levensvragen in de buurt kan een 
geestelijk verzorger gevonden worden. De huisarts kan doorverwijzen, maar je kunt ook 
rechtstreeks contact opnemen met een Centrum voor Levensvragen.  
 
Wanneer 
Als er gerichte aandacht of begeleiding bij levensvragen nodig is. Als iemand te maken heeft 
met verlies of eenzaamheid. Of met een ingrijpende verandering, bijvoorbeeld bij 
pensionering of grootouder worden. Als iemand moeite heeft om slecht nieuws te verwerken. 
Als er behoefte is aan gebed of ritueel. In gesprekken met de geestelijk verzorger komen alle 
facetten van het leven aan de orde: geluk, ongeluk, en hoe betekenis te geven aan wat 
iemand ervaart en hoe iemand verder kan. Geestelijk verzorgers zijn kundig, creatief en 
vaardig in de omgang met levensvragen. Ze bieden, anders dan dokters of psychologen, 
geen behandeling. Er moet geen specifiek traject afgelegd worden. Zij hebben tijd en 
aandacht voor wat mensen bezig houdt en waar ze over blijven piekeren. Geestelijke 
verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of geloof. 
 
Vergoedingen 
Voor thuiswonenden van 50 jaar en ouder en volwassenen en kinderen met een 
ongeneeslijke ziekte en hun naasten wordt een aantal gesprekken vergoed. De eerste 
afspraken zijn dan kosteloos.  
 
 



Gesprek aanvragen 
Het landelijk nummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen is: 085 004 3063 
(lokaal tarief). Na het intoetsen van een postcode wordt u doorverbonden met een regionaal 
contactpunt. 
 
Ook nu, in tijden van corona, zijn gesprekken thuis mogelijk. Er wordt gewerkt volgens de 
richtlijnen van het RIVM. Meer informatie over levensvragen en geestelijke verzorging: 
www.geestelijkeverzorging.nl/thuis  
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