
Pastorale zorg in het ziekenhuis 

Een ziekenhuispastor begeleidt in de eerste plaats patiënten en familie. Hij/zij biedt 
zich aan als een tijdelijke gesprekspartner van de patiënt, van wie het leven door de 
ziekenhuisopname spannend en onzeker is geworden. 

 

Soms kan er sprake zijn van een (langdurig) ziekteproces, maar een ziekenhuisopname 
heeft altijd iets weg van een crisis. Hiermee bedoelen we een ingrijpende 
gebeurtenis, die de patiënt raakt in zijn/haar lichamelijk, psychisch, sociaal en 
geestelijk functioneren. 

De pastor wil de patiënt daarom nabij zijn in deze moeilijke periode en hem/haar een 
luisterend oor aanbieden. De pastor staat open voor een gesprek, maar laat het aan 
de patiënt over in hoeverre hij/zij zijn/haar religieuze beleving ter sprake brengt. 
Omdat de ziekenhuisopnames steeds korter duren, gaat het in het ziekenhuis vaak om 
eenmalige gesprekken. 

Meestal gebeurt het dat de verpleegkundigen de pastor attent maken op patiënten die 
een pastoraal gesprek zouden wensen. Pastores nemen soms deel aan 
patiëntenbesprekingen samen met de andere zorgverleners die aan het bed van de 
patiënt komen. 



Veel artsen en verpleegkundigen hebben geen voeling meer met geloof en kerk, maar 
tegelijk is het belangrijk dat ze een gevoeligheid ontwikkelen voor geestelijke en 
religieuze vragen. De pastor kan hen daarbij via info en vorming ondersteunen. 

Ook familieleden zijn welkom bij de pastor. Het is voor hen bijvoorbeeld niet altijd 
gemakkelijk om de patiënt achteruit te zien gaan, of om geconfronteerd te worden 
met nieuwe familiale situaties omwille van de ziekte van hun familielid. De pastor is 
voor hen graag een luisterend oor. 

Naast gesprekken met patiënten/familieleden kan de pastor ook geroepen worden 
voor liturgische momenten op de kamer. Het gaat hierbij meestal om korte 
gebedsmomenten bij patiënten waarmee het even moeilijker gaat. 

Ook verzorgt hij/zij op vele plaatsen regelmatig vieringen in de kapel, waarvoor de 
patiënten en familieleden worden uitgenodigd. Patiënten die hier omwille van diverse 
redenen niet bij aanwezig kunnen zijn, krijgen de mogelijkheid om de communie te 
ontvangen op de kamer. Soms worden ook vieringen met het sacrament van de 

ziekenzalving aangeboden. De kapel wordt doorheen de week meestal gebruikt als 
stille ruimte. 

Tot slot is het ook belangrijk dat de pastor op de hoogte is van de religieuze 
gebruiken in andere religies, zodat hij/zij patiënten kan doorverwijzen waar nodig. 

 


