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Bereikbaarheid
Bij alle zorg-, verpleeg- en revalidatiecentra 
kunt u vragen om een gesprek met de 
geestelijk verzorger, of kunt u informeren  
naar de activiteiten die daar op dit gebied 
zijn. De geestelijk verzorgers zijn telefonisch 
bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
van 08.30 - 17.00 uur. 

Het Advies- en behandelcentrum  
biedt de volgende specialisaties:
•	 Fysiotherapie
•	 Ergotherapie
•	 Logopedie
•	 Diëtetiek
•	 Verpleeghuisgeneeskunde
•	 Psychologie
•	 Geestelijke verzorging



Ook voor u
Binnen Azora hebben we de beschik-
king over een professioneel advies- en 
behandel centrum. Dit advies- en behan-
del centrum is letterlijk een centrum: hier 
staat een uitgebreid team van behande-
laars klaar om u te helpen en om de ver-
velende gevolgen van uw situatie zoveel 
mogelijk te beperken. Het advies- en 
behandelcentrum is bedoeld voor ieder-
een. Ook voor u. Niet alleen als u klant 
bent van Azora, maar bijvoorbeeld ook 
als u in de buurt woont, meer informatie 
wilt, of wilt komen vanwege een bepaalde 
specialisatie. Soms heeft u een verwijzing 
van uw huisarts nodig. In deze folder kunt 
u meer lezen over geestelijke verzorging.

Wat is de rol van geestelijke 
verzorging?
Op oudere leeftijd of betrokken bij iemand 
die ziek is of ouderdoms klachten heeft? 
Dan kunnen er gedachten en vragen 
opkomen die de kern van het leven raken. 
Vragen waar u niet uw naaste omgeving 
mee wilt belasten, of waar niet zomaar 
een antwoord op is. Ongeacht welke 
levensovertuiging u heeft, biedt Azora 
daarom geestelijke verzorging aan.
De geestelijk verzorgers zijn vertrouwd met 

vragen naar zin en zingeving. Ze onder - 
s  teunen u om in het reine te komen met 
uzelf en dragen bij aan uw welbevinden. 
Ze staan samen met u stil bij wat u 
overkomt en wat dit voor u betekent, en 
zoeken samen met u naar houvast en 
bronnen van kracht. Hierin kunnen 
desgewenst ook uw familie en naasten 
worden betrokken.

Levensbeschouwelijke vragen
Soms wilt u ‘gewoon’ een persoonlijk 
gesprek. De geestelijk verzorger kan 
gesprekspartner zijn. Hij of zij heeft 
begrip voor uw situatie, kan u onder-
steunen bij het omgaan met gevoelens, 
de betekenis en de vragen die bij deze 
problematiek horen. Ook kunt u 
desgewenst deel  nemen aan groeps-
gesprekken, waarin persoonlijke 
ervaringen onder ling worden gedeeld 
met de bedoeling elkaar tot steun te zijn.

Ethische vraagstukken 
Misschien heeft u vragen over de 
medische behandeling. De geestelijk 
verzorger kan u helpen om zaken te 
verhelderen en u te ondersteunen bij  
het maken van een eigen, vrije keuze. 

Liturgische activiteiten
Bij ingrijpend veranderende 
levensomstandigheden zoeken mensen 
vaak hou vast bij hun diepste levens-
overtuiging. Daarom verzorgt de geestelijke 
ver zorging in de verschillende huizen 
uiteenlopende liturgische activiteiten. Ook 
het stiltecentrum voldoet aan de behoefte 
tot persoonlijke bezinning of gebed.

Bemiddeling
Geestelijk verzorgers staan neutraal en 
onafhankelijk in overlegorganen over 
beleid. Ze kunnen u helpen om wensen 
te verhelderen, bijvoor beeld rond 
behandelkeuze en cliëntbejegening. Ook 
kunnen ze bemiddelen in contact met een 
geestelijk verzorger van uw eigen 
levensbeschouwe l ijke achtergrond. 

Signalen
Het is verstandig om bijtijds onder-
steuning te vragen. Het kan u immers 
helpen om de situatie beter aan te 
kunnen. U kunt altijd een afspraak 
maken. 

Vragen die bij u op kunnen komen zijn 
bijvoorbeeld:
•	waar draait het in m’n leven eigenlijk om?
•	 ik heb moeite met het afhankelijk 

worden;
•	 ik voel me eenzaam, ik voel me niets 

(meer) waard;

•	voor mij hoeft het allemaal niet meer,  
ik doe het alleen nog voor…;

•	 ik heb gehoord dat ze me niet meer 
kunnen genezen;

•	 je moet ermee leren leven, maar hoe 
vul ik dat nu in?

•	hoe heb ik tot nu toe geleefd? Heb ik 
wel goed geleefd, had ik het anders 
moeten doen? 

•	als ik nu op mijn leven terugkijk, dan…;
•	waarom overkomt mij dit?
•	waarom laat God dit toe? Is dit een 

straf? 
•	wat is de bedoeling van dit ziek zijn, 

word ik op de proef gesteld?
•	bestaat God eigenlijk wel? Heb ik het 

mij niet ingebeeld?
•	hoe vind ik geduld en (nieuwe) moed?
•	hoe vind ik nieuwe zin/geloof/

spiritualiteit?
•	welke steun biedt mijn geloof, 

levensbeschouwing mij nu?
•	 ik ga sterven, dat kan toch niet?
•	wat gebeurt er als ik ga sterven?  

En wat is er na de dood?
•	wat moet er gezegd, gedaan worden 

tijdens mijn uitvaart?

In de kracht van je leven is het zo vanzelfsprekend om goed in je vel te 

zitten dat je er vaak niet bij stil staat, maar met het klimmen van de jaren 

beginnen lichamelijke en geestelijke klachten zich meer te manifesteren. 

Bij Azora helpen we deze klachten zo veel mogelijk te voor komen en uw 

niveau van functioneren zo goed mogelijk te verbeteren. We zetten onze 

deskundig heid niet alleen in voor ouderen. Ook mensen die bijvoorbeeld 

revalideren, sporten of die - om welke reden dan ook - een dieet nodig 

hebben, kunnen bij ons terecht.


