Dienst Geestelijke
Verzorging
Informatie voor
verwijzers

Wanneer een consult aanvragen?
Bij gewenste en noodzakelijke begeleiding of hulpverlening bij:
Existentiële onderwerpen, bijvoorbeeld:
• beleving van ziek zijn
• aanvaarden van ziek zijn
• afhankelijkheid
• leven met een handicap
• eenzaamheid
• angst
• schuldgevoelens
• verdriet
• rouw (verwerking)
• vertellen van het levensverhaal
• balans van het leven opmaken
• besef van de eindigheid van het leven
• ethische vragen
• zingevingsvragen
• begeleiding na slecht nieuws gesprek
• begeleiding laatste levensfase (bijvoorbeeld na besluit tot abstineren,
NTBR)
• crisisopvang bij schokkende ervaring
Hulpverlening en begeleiding zijn ook beschikbaar voor naasten van
patiënten en voor HMC- medewerkers.
Levensbeschouwelijke, religieuze onderwerpen, bijvoorbeeld:
• betekenis van de eigen levensbeschouwing tijdens ziek zijn
• bespreken of mogelijk opheffen van blokkades (indien de godsdienstige
beleving de verwerking van het ziek zijn belemmert)
• zoektocht naar spirituele bronnen
• gewenste rituelen, bijvoorbeeld Communie, Avondmaal, gebed, lezing uit
Bijbel, Koran, Bhagavad Gita
• gesprek naar aanleiding van bijgewoonde kerkdiensten in het HMC
• afscheidsritueel bij terminaal zieken, bijvoorbeeld ziekenzalving

• biechtgesprek
• verzoek om verzorgen van een uitvaartdienst/rouwdienst
• verzoek om uitleen van bijvoorbeeld gebedsmatjes, rozenkrans, heilige
boeken
• verzoek om een andere geestelijk verzorger bijvoorbeeld een rabbijn,
humanistisch geestelijk verzorger
Langdurige opname/eenzaamheid
Het kan zinvol zijn een geestelijk verzorger in te schakelen indien een
patiënt langdurig is opgenomen en/of wanneer een patiënt weinig of geen
bezoek ontvangt.
Euthanasie
Contact met een geestelijk verzorger wordt altijd aangeboden indien
sprake is van een euthanasie-procedure.

Wanneer contact met de geestelijk verzorger?
•
•
•
•
•
•

op verzoek van de patiënt na het opnamegesprek
op verzoek van de patiënt bij een bezoek aan de polikliniek
op verzoek van naasten van de patiënt
op verzoek van verwijzers
door toevallige ontmoeting tussen patiënt en geestelijk verzorger
door bezoek geestelijk verzorger van een patiënt na het bijwonen van
kerkdiensten en andere gezamenlijke activiteiten

De Dienst Geestelijke Verzorging kan ook worden
ingeschakeld bij:
• het verzorgen van klinische lessen op het gebied van levensbeschouwing,
godsdienst,
• identiteit, multiculturele onderwerpen, ethiek
• het leveren van een bijdrage aan zorgbeleid en zorgethiek
• opvang en begeleiding na een schokkende gebeurtenis

De geestelijk verzorgers hebben een ambts- en beroepsgeheim en
zijn voor zowel patiënten en hun naasten als voor medewerkers
vertrouwenspersoon.
Op beide locaties kunnen patiënten, bezoekers en medewerkers
gebruikmaken van het stiltecentrum op de tweede etage.
Kerkdiensten:
Zondag 10.00 uur, HMC Westeinde, aula, 2e etage
Zondag 10.00 uur, HMC Bronovo, kapel, 5e etage
Zondag 10.30 uur, HMC Antoniushove, Mgr. van Steezaal, 2e etage
Op feestdagen zoals vermeld in de dan verstrekte informatiefolders.

Bereikbaarheid geestelijk verzorgers
Tussen 09.00 en 17.00 uur; daarnaast is in de avonduren en het weekend
altijd 1 van de geestelijk verzorgers bereikbaar voor noodoproepen.
HMC Antoniushove
Engelien Hulsman, geestelijke verzorger, predikant
telefoon 088 979 40 59
ma t/m do van 09.00 - 17.00 uur (even weken)
ma, di, do, vr van 09.00 - 17.00 uur (oneven weken)
engelien.hulsman@haaglandenmc.nl
Attry Ramdhani, geestelijk verzorger, pandit
telefoon 088 979 25 44
di van 09.00 - 17.00 uur
a.ramdhani@haaglandenmc.nl
Jamila Zacouri, moslim geestelijk verzorger
telefoon 088 979 22 28
di van 09.00 - 17.00 uur
j.zacouri@haaglandenmc.nl

HMC Bronovo
Attry Ramdhani, geestelijk verzorger, pandit
telefoon 088 979 25 44
ma van 09.00 - 13.00 uur
a.ramdhani@haaglandenmc.nl
Bertus Wessel, geestelijk verzorger, pastor
telefoon 088 979 81 93
ma t/m do van 09.00 - 17.00 uur
b.wessel@haaglandenmc.nl
HMC Westeinde
Guido Schürmann, geestelijk verzorger, zorgmanager
telefoon 088 979 25 56
ma t/m do van 09.00 - 17.00 uur
g.schurmann@haaglandenmc.nl
Attry Ramdhani, geestelijk verzorger, pandit
telefoon 088 979 25 44
wo van 09.00 - 17.00 uur
a.ramdhani@haaglandenmc.nl
Jamila Zacouri, moslim geestelijk verzorger
telefoon 088 979 22 28
wo van 09.00 - 17.00 uur
j.zacouri@haaglandenmc.nl
Irene Visser, geestelijk verzorger, predikant
telefoon 088 979 25 46
di, wo en vr van 09.00 - 17.00 uur
i.visser@haaglandenmc.nl
Voor meer informatie over de Dienst Geestelijke Verzorging kunt u ook
terecht op www.haaglandenmc.nl.

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
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HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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