
Vraag aan patiënt: 
Heeft u wel eens hulp/steun ervaren in het leven en heeft dat geholpen? 
Bij wie kunt u nu steun of troost vinden? 
Kunt u nu steun of troost bij deze persoon vragen? 

Gesprekstool zingeving

Heb je de indruk dat bij je patiënt sprake is van (één van) de volgende gevoelens:
eenzaamheid  /  onrust  /  verdriet  /  boosheid  /machteloosheid  /  onzekerheid  /  schuld  schaamte 

 / somberheid  /  verlies  /  rouw  /  uitzichtloosheid 

JA

Vraag aan patiënt:
 Heeft u een goede dag vandaag? 

Wat maakt voor u de dag waardevol? 

Hoe zou het voor u zijn als u met
iemand kan praten of kunt

terugkijken of vooruitkijken?
Voorstellen om deze

persoon te
benaderen

Laten rusten,
evt. later op
terugkomen 

Voorstellen of een
gesprek met een

GV zinvol is

Toelichten wat GV inhoudt (bijlage 1)
Folder meegeven/achterlaten (bijlage 2)
Patiënt doorverwijzen naar GV thuis (bijlage 3)

Bent u wel eens eenzaam, somber, etc.?

JA

JANEE



Vragen naar zin, motivatie en inspiratie;
Worstelingen met verlies en tegenslag in het leven;
Verlangens die jouw leven de moeite waard maken;
Het eigen geloof of levensvisie (de bronnen van waaruit je leeft);
Je persoonlijke krachtbronnen.

Naam, organisatie, telefoonnummer, mailadres, Siilo

Naam, adres, woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Korte omschrijving hulpvraag
Optioneel: voorkeur levensbeschouwing
Optioneel: voorkeur man / vrouw

Bijlage 1: Toelichting wat GV thuis inhoudt
Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.

Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt. Zij bieden een luisterend oor,
een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Bij hen is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd. Mensen kunnen
individueel met een geestelijk verzorger spreken. Dat kan zijn over zorgen en problemen, maar ook over vreugdevolle zaken. De
geestelijk verzorger luistert naar de diepere lagen van:

Er is een maximum van 5 gesprekken van (45-60) minuten De gesprekken zijn vertrouwelijk en kosteloos; ze komen niet ten laste
van de basisverzekering of het eigen risico/bijdrage.

Bijlage 2: folder voor patiënt (voorbeeld)

Bijlage 3: Patiënt doorverwijzen naar GV thuis (door zorgverlener)
Verwijzing naar GV thuis kan telefonisch of via de mail (let op is een beveiligd mailadres, dus je kunt hier alleen met een ander
beveiligd mailadres naar mailen).

Tel: 06 3051 7950
Mail: gvzel@zorgmail.nl 

Welke gegevens hebben we nodig?

Verwijzer: 

Cliënt:

Open één van de onderstaande folders:


