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Chantal Janzen presenteert op de televisie een programma 
waar iedereen in pyjama gekleed gaat. Leuk en gezellig ziet 
dat eruit. Misschien hebben de makers gedacht dat het dragen 
van een pyjama mensen een gezellig en losjes gevoel geeft 
en een sfeer schept van ontspannen gemoedelijkheid. Maar is 
dat altijd zo gezellig om je pyjama te dragen? 
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Want normaal heb je een pyjama aan als je gaat slapen. Dat 
is verder privé. En in het ziekenhuis heb je als patiënt een 
pyjama aan, omdat je ziek in bed moet blijven. Helemaal niet 
zo leuk en gezellig is dat. Wat betekent het eigenlijk om ziek in 
je pyjama in bed te liggen? 
 
‘Kleren maken de man’ luidt een spreekwoord. Kleding zegt 
iets over de persoon die het draagt. Aan de hand van kleding 
kan je vaak afleiden welk beroep men heeft of uit welke 
cultuur men stamt. De witte jassen van de artsen en de witte 
kleding van verpleegkundigen zijn hiervan sterke voorbeelden.  
 
Als je in ons ziekenhuis een pyjama draagt, dan ben je een 
patiënt. Je kunt je niet verschuilen achter je beroep of je 
maatschappelijke positie. Je bent nu op jezelf teruggeworpen 
en het ziek zijn maakt het extra moeilijk om je prettig te 
voelen. Het kan heel vervreemdend zijn om je pyjama te 
moeten dragen en je zo anders te voelen dan je gewend bent. 
Anderzijds zie ik ook een kans om als mens te groeien nu het 
uiterlijke aanzien en vertoon wegvallen. Men kan ontdekken 
dat het niet nodig is om er mooi aangekleed uit te zien. Je 
doet ertoe en je telt mee, ongeacht de kleding die je draagt. 
Dat je als méns gezien en gehoord wordt, ook al draag je een 
pyjama, is heel belangrijk, juist als je in het ziekenhuis ligt.  
 
De geestelijke verzorgers dragen in het ziekenhuis geen 
uniform of vakkleding. Ze komen even bij je zitten voor een 
contact van mens tot mens. Hoe je er uitziet doet er nu niet 
toe. Het gaat nu om je binnenkant, over wat je voelt en denkt 
en hoopt en vreest en verlangt. Geen pyjama party maar wel 
een waardevolle ontmoeting. Dat is waar wij voor gaan…. 
 
Frank Kazenbroot, geestelijk verzorger 
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De twee geestelijke verzorgers  
in het LangeLand Ziekenhuis… 

 
- hebben tijd om naar u te luisteren; 

 
- denken mee over levensvragen; 

 
- bieden troost op moeilijke momenten; 

 
- zijn er voor iedereen.  

 
Aanwezigheid: 
 
Annelies Hommens – van de Steeg: maandag en woensdag. 
Frank Kazenbroot: dinsdag en donderdag. 
U kunt ons bereiken via de verpleging, via de receptie of 
rechtstreeks op bovengenoemde dagen via tel.: 346 2668. 
Onze gesprekskamer: route 73, vierde etage. 
 

 
Het Stiltecentrum 
 
Op de vierde etage (route 72) is ons Stiltecentrum 
beschikbaar voor wie even alleen wil zijn, voor bezinning of 
gebed.  
Het is ook mogelijk om een lichtje aan te steken of een 
wens/gedachte op te schrijven. 


