
1 
 

 

 
OP VERHAAL KOMEN 
 

 
 
Onlangs werd ik geïnterviewd voor het parochieblad van 
Zoetermeer. Het ging over mijn werk als geestelijk verzorger in 
het LangeLand ziekenhuis. “Wat geeft u de patiënten?” was 
een vraag waar ik een antwoord op mocht geven. De 
interviewer wilde weten wat ik in de aanbieding had. Ik moest 
er even over nadenken.  
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Het is niet zo dat ik een pakketje met antwoorden heb 
klaarliggen. Het is niet zo dat ik een trucje ken waardoor 
patiënten zich beter gaan voelen. En het is ook niet zo dat ik 
geloof kan schenken zodat iemand er weer in gaat geloven. 
Eigenlijk heb ik niets in handen waar mensen wat aan hebben. 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik met lege handen naast het bed 
sta. 
 
Wat bied ik dan wel? Ik antwoordde de interviewer dat ik twee 
oren heb die kunnen luisteren. Ik bied mijn oren aan zodat 
mensen kunnen vertellen wat ze kwijt willen. En dat kan over 
van alles gaan. Over de moeilijkheden die ziekzijn met zich 
meebrengt. Over de gevoelens van angst en onzekerheid die 
er zijn. Over herinneringen aan vroeger, de mooie en lastige 
ervaringen van het ouder worden. Over het zoeken naar zin in 
wat er gaande is.  
 
Door mijn oren aan te bieden komen patiënten op hun verhaal. 
Elk mens heeft een bijzonder verhaal te vertellen. Soms sta ik 
versteld van de wonderlijke wendingen die een leven heeft 
genomen. En ik word geraakt door de kracht die er in een 
mens kan zitten om tegenslagen te overwinnen.  
 
Mensen komen op verhaal als er iemand is die naar hen wil 
luisteren. Naast het luisteren stel ik vragen. Hoe gaat het met 
u? Hoe was dat voor u? Waar denkt u aan?  Simpele vragen 
kunnen een heleboel verhalen opleveren. Ik maak regelmatig 
mee dat mensen eerst moeten huilen voordat ze kunnen 
vertellen. Die emotie hoort erbij. Het is het begin van het 
verhaal. Daarna is er ruimte om verder te vertellen.  
 
Het gebeurt weleens dat iemand zegt: Zo heb ik nog nooit met 
iemand gesproken! Ik denk dan: wat jammer want je hebt 
zoveel te vertellen. Wat jammer dat er niemand was om naar 
je te luisteren. 
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Het ene verhaal roept het andere verhaal op. Soms is één 
gesprek niet genoeg. In het ziekenhuis verblijven patiënten zo 
kort mogelijk, dus is er niet altijd de mogelijkheid om een 
vervolggesprek te hebben. Maar als dat wel gebeurt dan 
ontstaat er een soort boek vol levensverhalen. Het kan een 
boek worden met veel hoofdstukken. Ik sta vaak verwonderd 
over wat mensen mij allemaal toevertrouwen. Als die verhalen 
opgeschreven zouden worden dan zou er een prachtig en 
spannend boek ontstaan. 
 
Als mensen over hun leven vertellen, ontdekken ze dat er veel 
meer in hen leeft dan ze gedacht hadden. Ze vinden de 
antwoorden op hun vragen in zichzelf. Ze komen tot inzichten 
gewoon door te praten. De geestelijke verzorger hoeft dus niet 
met antwoorden te komen, laat staan met een oplossing of 
met een geloofsovertuiging.  
 
Het is dus genoeg om met lege handen aan een bed te staan   
met oren die kunnen luisteren. Écht luisteren is nog niet zo 
vanzelfsprekend. Met lege handen staan is nog niet zo 
gemakkelijk. Daarom heeft een geestelijke verzorger een 
goede opleiding en een intensieve training nodig. Het kan 
jaren duren voordat een geestelijk verzorger bekwaam genoeg 
is om onbevangen en liefdevol te kunnen luisteren.  
 
En zo kwam er een einde aan het interview. Doordat de 
interviewer naar mij luisterde kon ik zelf ook eens mijn verhaal 
doen. En dat deed deugd! 
 
Frank Kazenbroot. 
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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: 3462668. 
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. 


