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VERTROUWEN 

 

Ik was er ondersteboven van. Door toeval kwam ik er achter 
dat een goede vriend van mij bepaalde zaken niet met mij 
gedeeld had. Zaken die een ander licht op hem en onze 
vriendschap werpen. Het was geen fijne ervaring.  
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En ik merkte dat ik vragen kreeg als deze: ‘als hij hierover 
niets gezegd heeft, hoe kan ik dan weten dat er niet nog meer 
is wat hij niet gedeeld heeft?’ Mijn gevoelens waren een 
mengsel van verdriet en boosheid om wat stuk gegaan is in 
deze vriendschap. Was het wel een echte vriendschap of had 
ik alleen maar die illusie?  
Uiteindelijk, besloot ik bij mezelf, gaat het om vertrouwen. 
Voor mij gaat een vriendschap om vertrouwen en daar hoort 
een zekere openheid bij. Om te vertellen wat je bezighoudt, 
zodat je samen blij kunt zijn of een traantje kunt wegpinken.  
 
Met vertrouwen is het zo dat je vaak pas merkt dat het 
belangrijk is op het moment dat het er niet meer is. De 
meesten van ons zijn gezegend met een goede portie 
basisvertrouwen. We gaan ervan uit dat mensen eerlijk tegen 
ons zijn en het goede met ons voor hebben.  
 
Ook in het ziekenhuis. We vertrouwen op de vakkundigheid 
van artsen en verpleegkundigen. Meestal twijfelen we er niet 
aan dat de arts verstand heeft van onze behandelopties. En 
ook vragen we ons meestal niet af of de verpleegkundige ons 
wel helpt als dat nodig is.  
Er moet dus wél wat gebeuren voordat we ons vertrouwen in 
iemand ‘verliezen’. De ergste verhalen daarover vinden we 
terug in de kranten, zoals onlangs in juli over een gynaecoloog 
die zijn eigen zaad gebruikte om wensmoeders zwanger te 
maken.  
 
Als je vertrouwen blijkbaar kunt verliezen, kun je het dan ook 
weer ‘terugvinden’? Soms wel. Dan is een goed gesprek met 
de arts in kwestie genoeg. Omdat je meer begrijpt van het hoe 
en waarom dat de vertrouwensbreuk veroorzaakte, kun je 
stappen naar herstel van vertrouwen zetten. Maar het is lang 
niet altijd zo. Als het om de verhalen gaat die de krant halen, 
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lijkt het me sterk dat er daar ooit weer over vertrouwen 
gesproken kan worden.  
 
Vertrouwen is dus blijkbaar een basis onder ons menselijk 
contact, of dat nu met een vriend of een zorgverlener is. 
Daarom komt verlies aan vertrouwen ook zo hard aan en kan 
behoorlijk zeer doen. Of het tussen mij en die vriend ooit weer 
goed komt? Ik weet het niet, maar ik hoop het wel. Misschien 
kan er na verloop van tijd nog wel wat helen en vindt de 
vriendschap een nieuwe vorm. In vertrouwen zit tenslotte ook 
het woord ‘trouw’. Ik ga er mijn best voor doen.   
 
 
Annelies Hommens 
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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. 
 


