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Geestelijke Verzorging 

Geestelijke Verzorging, route 2.7 
Telefoon (050) 5245278 

Wat doet een geestelijk verzorger

Ziek zijn kan aangrijpend zijn voor u en uw familie. Geestelijk verzorgers kunnen 
u hierbij ondersteunen. U kunt met een geestelijk verzorger in gesprek gaan over 
wat er speelt of wat u de afgelopen tijd heeft meegemaakt en wat dat betekent in 
uw leven. De geestelijk  verzorger heeft aandacht en tijd voor wat u bezighoudt.

 Ik vraag me alsmaar af of het allemaal wel zin heeft.
 Ik raak alles kwijt. Het is zo lastig om alles weer op een rijtje te krijgen…

Opname

Wanneer u in het ziekenhuis verblijft, krijgt u heel wat indrukken te verwerken. 
Dit kan bij u leiden tot vragen, gedachten, gevoelens of keuzes die lastig te 
maken zijn. De geestelijk verzorgers van het Martini Ziekenhuis kunnen u hierbij 
 ondersteunen. We zijn er voor alle patiënten én hun familie/naasten.

 Waarom? Waarom moet mij dit overkomen?
 Ik werd vannacht wakker en dacht dit komt nooit meer goed. 
 Gister reed ik nog auto en nu lig ik in bed, hoe is dat mogelijk? 
  Ik was in de bloei van mijn leven. Moet je me nu zien… Soms ken ik mezelf niet meer. 

Hoe kom ik verder?

Gespreksthema’s

Een gesprek met een geestelijk verzorger kan gaan over:
•  wat u is overkomen; 
•  uw zorgen;
•   over wat ziek-zijn voor u en uw omgeving betekent;
•  keuzes waar u voor staat:
 – of u er goed aan doet een behandeling wel of niet te ondergaan 
 – welke beslissingen u moet nemen rond het levenseinde
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•  uw geloof of levensbeschouwing; 
•   de zin en kwaliteit van uw leven, nu en straks. 

Daarnaast kunnen wij gesprekspartner zijn:
•   bij levensvragen;
• bij het zoeken naar kracht, inspiratie of stuurmanskunst
• bij het zoeken naar houvast, moed, troost, ordening, en perspectief. 

Ook kunt u als naaste of familielid van een patiënt een beroep op ons doen. 

 Ik weet niet of ik nog wel wil, of ik nog wel door moet gaan met de behandeling?
 Mijn man is thuis en ik ben hier… ik voel me zo alleen
 Ik zie wel dat mijn vrouw zorgen heeft, maar hoe begin ik daarover?

Stiltecentrum 

Het Stiltecentrum is een plaats van bezinning, een rustpunt in het ziekenhuis.  
In de bijzondere inrichting heeft licht een centrale plaats. Iedere dag van de 
week bent u hier welkom om even tot uzelf te komen, een gedachte op te 
schrijven, om iets te lezen, te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden. De 
Gedenkboom en het Vlinderdoek hebben ook een plaats in deze ruimte. U vindt 
het Stiltecentrum op route 0.7.

Gedenkdag

Ook in de zorg voor patiënten in de laatste levensfase en hun familie/naasten, 
bieden wij ondersteuning. We kunnen met u spreken over afscheid nemen en 
samen met u zoeken naar passende rituelen. Voor nabestaanden van mensen die 
tijdens, of kort na een ziekenhuisopname zijn overleden, organiseert het Martini 
Ziekenhuis jaarlijks een Gedenkdag. 

 Het was een bijzondere ervaring, het steunt ons in ons grote gemis. 
 We hebben gemerkt dat we niet de enigen zijn met zoveel verdriet... 

U kunt op de polikliniek Geestelijke Verzorging terugblikken op behandeling, 
zorg, overlijden, de Gedenkdag of over gevoelens en vragen die dit bij u oproept.
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Contact met Geestelijk Verzorgers 

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen en/of stelt u een gesprek met 
een van ons op prijs, geef dit dan door aan uw verpleegkundige.  Ook kunt u 
rechtstreeks contact met ons opnemen:
Tijd:   Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
Secretariaat:  mw. A. Boers (050) 524 5278
E-mail:   geestelijkeverzorging@mzh.nl 
Internet:   www.martiniziekenhuis.nl/geestelijkeverzorging
Route:   2.7

 Fijn dat ik even mijn verhaal kwijt kon. 
 Na het gesprek durf ik weer wat vooruit te kijken. 
 Door erover te praten voel ik me een beetje rustiger in alle chaos.

Op de foto van links naar rechts:

Mw. A. Boers-Juffer
a.boers-juffer@mzh.nl 
(050) 524 5278 
Mw. E. van der Hoek
e.vanderhoek@mzh.nl
(050) 524 5112
Mw. H. Boekeloo
h.boekeloo@mzh.nl
(050) 524 6111
Dhr. A. van der Woerd
a.vanderwoerd@mzh.nl
(050) 524 5111
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Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033

9700 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1

Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl

14
65

28
3

01
-2

02
3


