Dienst zingeving en levensbeschouwing

Informatiebrochure voor patiënten

Spirituele, levensbeschouwelijke en pastorale zorg
Begeleiding bij zin- en levensvragen
Een luisterend oor
voor een diep verlangen
onuitgesproken vragen
angst en zorgen
stille hoop
Een woord van troost
medeleven
bemoediging
perspectief
Een meevoelend hart
bij vreugde en verdriet
in zoeken en vermoeden
reikend naar het licht
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Beste patiënt
Een opname, behandeling of bezoek in het ziekenhuis kan vragen oproepen die u diep
raken.
Er komen zoveel nieuwe ervaringen op u af, er gaan zoveel vragen en gevoelens in u
om. Het is niet altijd gemakkelijk om alles wat u bezig houdt op een rijtje te zetten.
Familie en zorgverleners vormen dan een belangrijke bron van steun. Voor het
bespreken van moeilijke onderwerpen en gevoelens kan een contact met een
deskundig spiritueel zorgverlener of ziekenhuispastor een belangrijke meerwaarde
vormen.
Indien u dit wenst, kan u beroep doen op een medewerker van de dienst zingeving en
levensbeschouwing. Wij zijn er om naar u te luisteren en u te ondersteunen, in alle
respect voor uw overtuiging, vragen en bedenkingen. Vindt u het belangrijk woorden of
rituelen te gebruiken die u vertrouwd zijn vanuit uw overtuiging, dan kan dat. We
kunnen beroep doen op vertegenwoordigers van de erkende overtuigingen.
Wanneer u graag van dit aanbod gebruik maakt, vul dan bijgevoegd formulier in en
bezorg het aan een zorgverlener van Az Damiaan. Er worden hiervoor geen bijkomende
kosten aangerekend. Mocht u later van gedachte veranderen, laat het ons gerust
weten.
U kan ook telefonisch of via mail contact opnemen met de Dienst Zingeving en Levensbeschouwing.
Wenst u na uw ontslag thuisbezoek dan kunnen we dit voor u organiseren.

Wat hebben wij te bieden?











Een luisterend oor.
Een vertrouwelijk gesprek van mens tot mens.
Tijd om in alle discretie op verhaal te komen.
Ondersteuning en informatie bij belangrijke levenskeuzes.
Ondersteuning in uw persoonlijke zoektocht naar betekenis en kracht.
Aandacht en zorg voor zingeving in uw leven.
Samenwerking met andere disciplines.
Ondersteuning in vreugde en verdriet.
Begeleiding bij het levenseinde.
...

Rituelen
Er zijn momenten in het leven die vragen om betekenisvolle woorden en sprekende
gebaren. Als u dat wenst, kan de ziekenhuispastor voorgaan in een gebed of ritueel:
 om uw pasgeboren baby te zegenen
 om u te sterken in uw ziek zijn
 om iemand die ernstig ziek is te zegenen
 om afscheid te nemen van iemand die pas overleden is
 bij een speciale gelegenheid
 ...
Op zon- en feestdagen is er om 10.30 uur een (eucharistie)viering in de Stille Ruimte. Als u
graag de viering wil bijwonen, verwittig dan de verpleegkundige van de zorgeenheid. Het is
ook mogelijk om de communie op de kamer te ontvangen. Ook dit kan u ons via de
verpleegkundigen laten weten.
Geregeld gaat er een gemeenschappelijke ziekenzalving door in de stille ruimte. Dit wordt
vooraf aangekondigd.

Stille Ruimte
Omdat stilte deugddoend en helend is, heeft Az Damiaan een Stille Ruimte waar
mensen van alle geloofsovertuigingen en levensvisies even halt kunnen houden, tot
zichzelf kunnen komen of samen met anderen gemeenschap kunnen vormen. U vindt
de Stille Ruimte onder de centrale ingang (volg route 65).
De deuren van de Stille Ruimte staan de hele dag open voor een moment van stilte,
bezinning of gebed. Geregeld wordt de inrichting van de Stille Ruimte aangepast aan de
tijd van het jaar of brengen we een bepaald thema onder de aandacht.

en later hoorde ik hoe stil en
leeg het aan het worden was
gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
Rutger Kopland

Contact
Dienst Zingeving en Levensbeschouwing
Algemeen telefoonnummer 059 41 40 40
E-mail: dzl@azdamiaan.be
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