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Ter bevordering van het leesgemak wordt in elke brochure de 
derde persoon enkelvoud mannelijk gebruikt: “hij”, ongeacht het 
geslacht van het onderwerp in de zin. 
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Tijd voor uw verhaal
Een ziekenhuisopname kan u dieper raken dan u had verwacht. Er kun-
nen vragen, twijfels in u opkomen. Vragen over uw leven, over uw toe-
komst, over uw relaties.  

Dit kan allerlei emoties en reacties teweegbrengen. Wat maakt u onrustig, 
wat houdt u wakker ’s nachts? Hoe kan u deze ziekenhuisopname een 
plaats geven in uw leven? 

Een pastoraal werker en een moreel consulent willen elk vanuit hun le-
vensovertuiging in respect voor uw overtuiging luisteren naar uw verhaal. 
Ze kunnen samen met u nagaan wat u houvast geeft, welke waarden voor 
u belangrijk zijn, hoe uw leven richting kan krijgen.

Alle erkende levensovertuigingen
Binnen het pluralistisch AZ Jan Portaels krijgen alle erkende levensover-
tuigingen een plaats. 

Wenst u iemand van een andere erkende levensovertuiging te spreken, 
dan wordt voor u iemand extern gecontacteerd. U hoeft enkel contact op 
te nemen met een van beide medewerkers en zij maken de nodige afspra-
ken voor u.

Stille ruimte
Voor een moment van stilte of bezinning kan u terecht in de stille ruimte. 
U vindt er de symbolen van de erkende levensbeschouwingen. U kan er 
tot rust komen en even alleen zijn … 

Deze ruimte is gelegen op het gelijkvloers van de Gendarmeriestraat, 
rechtover de liften. U bent er van harte welkom, elke dag tussen 6u en 
20u.
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Pastorale zorg
Greet Janssens

Gekend zijn, helemaal.
En zo aanvaard zijn en bemind, helemaal.
Niet om wat ik heb gedaan of doe,
maar omdat ik het ben. 
U, God, die mij kent zoals niemand mij kent,
U die onder alle valse schijn
en onder alle grootdoenerij
mijn kleine en meest kwetsbare ik ziet
en mijn zuiverste verlangen hoort.
U die mijn God zijt,
U peilt mijn hart en U kent mij.
U lacht mij toe
en  noemt me bij mijn naam
zoals niemand anders mij noemen kan.

Ik, pastoraal werker van dit ziekenhuis, klop op uw deur en vraag of ik bij 
u mag binnenkomen. ‘Hoe gaat het met u vandaag?’ In alle respect luister 
ik naar wat u bezighoudt. Lief en leed ontvangen en verbinden met heden 
en toekomst.

Pastoraal vrijwilligers

Pastoraal vrijwilligers brengen op zondagvoormiddag de communie rond 
op de patiëntenkamers voor wie dit wenst. Ze houden met u een kort 
gebedsmoment. 
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Vrijzinnige morele bijstand
Kathleen Verhelst

Ontmoeting
Geeft ogen
Aan de afstand
En een stem
Aan de stilte

Naar Johan Daisne

Als moreel consulent vertrouw ik op de helende kracht van ontmoeting 
tussen mensen onderling.

Ik luister naar uw verhaal en help u om het ziek zijn een plek te geven in 
uw leven, die voor u zinvol is en bij u past.

Wenst u een vrijzinnig ritueel bij een belangrijk moment in uw leven, dan 
kan dat. Samen met u geef ik dit mee vorm en inhoud.

U kan bij mij als moreel consulent ook inspirerende teksten, gedichten of 
literatuur rond verschillende levensthema’s vinden.
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Contacteren

U kan rechtstreeks contact op-
nemen met een van beide me-
dewerkers, of het zorgteam van 
de afdeling waar u verblijft of de 
medewerkers van de onthaalba-
lie vragen hen voor u te contac-
teren. 

U kan tevens bijgevoegd strookje 
achteraan de brochure, invullen en 
aan het zorgteam of de onthaalmedewerkers overhandigen. Zij bezorgen 
het aan de medewerkers van de dienst Levensbeschouwelijke Zorg zodat 
zij zo snel mogelijk bij u kunnen langskomen.

Onthaalbalie | T 02 254 64 00

Katholiek pastor 
Greet Janssens | T 02 257 55 90 
greet.janssens@azjanportaels.be

Moreel consulent 
Kathleen Verhelst | T 02 257 55 91 
kathleen.verhelst@azjanportaels.be

Katleen Verhelst
moreel consulent

Greet Janssens
katholiek pastor
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Invulstrookje 
Levensbeschouwelijke Zorg

Uw gegevens

Uw naam en voornaam: ____________________________

________________________________________________

Kamernummer: ________________ 

Bednummer:  __________________

Uw vraag

 ☐ Ik wens de katholiek pastor te spreken
 ☐ Ik wens de moreel consulent te spreken
 ☐ Ik wens iemand van een andere overtuiging te spreken

 ☐ Ik wens de communie te ontvangen

Datum: ____________________

U mag dit ingevuld strookje aan het zorgteam van de verpleegafdeling 
of de onthaalmedewerkers overhandigen.



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be


