
Wat is geestelijke verzorging? 

 

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan 

aan u gevraagd worden of u behoefte heeft 

aan een gesprek met een geestelijke 

verzorger. Het kan ook zijn dat er op een 

bepaald moment iemand zich aan u 

voorstelt als geestelijke verzorger. Wie is 

deze persoon en wat kan hij of zij voor u 

betekenen? 

 

Een geestelijk verzorger is in dienst van 

het ziekenhuis. Hij of zij is beschikbaar als 

luisterend oor. Voor iemand die behoefte 

heeft aan een betrokken gesprekspartner 

of zomaar even een praatje om uw hart te 

luchten. Bij de geestelijk verzorger kunt u 

in vertrouwen uw verhaal kwijt. Onze 

geestelijk verzorgers zijn opgeleid voor het 

voeren van gesprekken over vragen en 

kwesties die er toe doen in uw leven.  

 

Sommige mensen denken dat het gesprek 

moet gaan over geloof. Dat is echter een 

misverstand. In dit gesprek gaat het om u 

en hoe u in het leven staat. Hoe u dingen 

beleeft en tegen de dingen aankijkt. 

Daarbij is er ruimte voor de gedachten, 

gevoelens en vragen die u bezighouden 

door de opname in het ziekenhuis. Zo’n 

opname kan immers veel losmaken. Soms 

kan het vertrouwde leven flink op zijn kop 

gezet worden. Opeens komt uw leven in 

een ander licht te staan. Dit kan vragen 

oproepen als: waarom overkomt mij dit? 

Hoe moet ik hier mee om gaan? Hoe moet 

het nu met mij en mijn familie?  

 

In zulke gevallen kan het fijn zijn als er 

iemand is die naar u kan luisteren. Iemand 

die geen familie is en geen deel uit maakt   

van uw leven, maar wel de rust, de tijd en 

het vermogen heeft om naar uw verhaal te  

 

 

luisteren. Iemand die met u meedenkt en 

hierdoor soms wat meer orde en 

helderheid in uw gedachten en gevoelens 

kan scheppen.  

 

Wist u trouwens dat onze geestelijke 

verzorgers er ook zijn voor naasten en 

familie?  

 

 

Hoe kunt u ons bereiken?  

 

Rechtstreeks via mail 

geestelijkeverzorging@ysl.nl   

of telefoon: 010 - 2585250 

Of vraag de verpleging om een gesprek  

met een geestelijke verzorger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geestelijk verzorgers in het 

IJsselland…  

… hebben aandacht voor wat mensen 

bezighoudt, raakt en beweegt,  

… zoeken met mensen naar wat van steun, 

waarde en betekenis is,  

… bieden een luisterend oor en sluiten aan 

op de behoeften en vragen van mensen.  

 

 

Ze zijn er voor mensen die…  

…behoefte hebben aan een luisterend oor,  

…zich afvragen waarom bepaalde dingen 

juist hen overkomen, 

…bezig zijn met hun levensverhaal en 

betekenis van ziekte daarin,  

…nadenken over leven en dood, 

…voor moeilijke keuzes staan.  

 

 

Dit zijn onze geestelijk verzorgers:  

 

           
Martijn Rozing         Kim van Rijthoven 
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