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PROM

Praktijk en
onderzoek van
geestelijke zorg

Patient Reported Outcome Measure
Effectenonderzoek geestelijke verzorging: de PROM’s spirituele zorg.

Liesbeth Gerritsen
Mirjam Heikens

PROM

Vragenlijst

Vragen over de ervaren kwaliteit van leven voor en na een gesprek
met een geestelijk verzorger
Doel:
- Effect onderzoeken
- Spirituele zorg verbeteren
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PLOEG

PLOEG-3
Ø integratie van zingeving
in de eerstelijns palliatieve zorg
v locaties: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam
v begeleiding: UvH (o.a. Carlo Leget) en Hogeschool Viaa
v financiering door ZonMw

Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging

v 2019 – 2021(3 jaar)

PLOEG-Rotterdam

deelnemers

➢ 'in en om’ gezondheidscentrum Levinas

➢ huisartsen en praktijkondersteuners van gezondheidscentrum Levinas

➢ Corine Baar eindverantwoordelijke

➢ wijkverpleegkundigen van Laurens en Aafje

➢ Mirjam Heikens coresearcher

➢ palliatief verpleegkundigen van Laurens en Lelie Zorggroep

➢ ondersteunende werkgroep

➢ vrijwilliger van VTZ
15 in totaal

waarmee bezig?
➢ leerproces zingeving/spiritualiteit in de palliatieve zorg en ABC-model
➢ ontwikkelen van tool / werkinstrument
➢ sociale kaart
➢ bijdragen aan onderzoek op meerdere niveaus

bijeenkomsten:
kick off en training (achter de rug) – 2 vervolgsessies in 2020 – slotbijeenkomst maart 2021

2

05-03-20

EGG

EGG in het kort
“In het ondersteuningsaanbod
moet een glijdende schaal komen
van familie, buren en vrienden,
tot goed opgeleide vrijwilligers
en tot slot professionele geestelijke zorg.”
(Raad van ouderen, november 2019)

v ondersteuning van thuiswonende ouderen bij zingeving en levensvragen
v door geschoolde en gecoachte vrijwilligers
v onder leiding van een geestelijk verzorger
§ huisbezoek eenmaal per twee weken
§ één vast persoon; trouw en betrouwbaar maatje
§ luisteren, aandacht, presentie uitgangspunt
v thematiek

wat bereikt?

gezamenlijke projecten
Ø

bekendheid bij verwijzers en andere partijen in Kralingen/Crooswijk

Ø

ondersteuning van 15 ouderen

Ø

inzet van 13 vrijwilligers

Ø

verbeterd aanbod van geestelijke zorg:
op maat
met een grotere reikwijdte
ruimere beschikbaarheid
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tot slot

waardevolle vorm van steun aan kwetsbare ouderen thuis
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