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Levensoriëntatie &  
Geestelijke Verzorging
Een ziek kind heeft een enorme impact op je leven
“Weg uit je vertrouwde omgeving, anderen die voor je pasgeboren kind zorgen”. 
Soms moeten er ingrijpende keuzes gemaakt worden.

Het is een intensieve periode, vol met emoties en vragen.
• Waarom moet mijn kind dit overkomen?
• Hoe ga ik om met gevoelens van machteloosheid?
• Waar put ik steun, kracht of hoop uit?
• Hoe blijf ik mezelf? Hoe blijf ik vader? Hoe blijf ik moeder?
• Waar vind ik rust en helderheid?
• Hoe nu verder?
• Welke keuzes zal en mag ik maken?
• Wie kan me helpen te vinden wat ik nodig heb?

Over deze en andere vragen kun je praten met  een medewerker van de Dienst 
Levensoriëntie en Geestelijke Verzorging.  Zij luisteren naar jouw verhaal, naar wat je 
meemaakt en zoeken samen  met je naar datgene wat je steun en houvast geeft. 
Een gesprek kan van  grote betekenis zijn. Daarnaast kunt je een geestelijk verzorger 
vragen  om bijvoorbeeld een verhaal, een gedicht of ritueel. Een geestelijk  verzorger 
is er voor je als patiënt, maar ook voor naasten. Een gesprek  is vertrouwelijk.

“Toen ons kind na de geboorte onverwacht extra zorg nodig bleek te hebben, 
hadden we het moeilijk. We hadden verdriet, voelden ons machteloos en onzeker. 
We vroegen ons af waarom dit ons overkwam. We zijn heel bij dat de verpleging ons 
toen in contact bracht met de geestelijke verzorger van de afdeling. De gesprekken 
brachten troost, helderheid en kracht!”

Behoefte aan een gesprek?
Als je een afspraak wilt maken, kun je ons bellen of ons laten bellen door een 
familielid, naaste, verpleegkundige of arts.

Ook kun je ons tijdens kantooruren gerust via het secretariaat laten oproepen. Het 
telefoonnummer van het secretariaat is: 088 7556757 (intern: 56757)
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Op zoek naar rust en bezinning?
Je bent van harte welkom in het Stiltecentrum op de tweede verdieping van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). 

Contactgegevens
Mualla Kaya
Geestelijk verzorger
Telefoon: 088 7556762
Zoemer: 71487
E-mail: m.kaya@umcutrecht.nl
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Jesse Gruiters
Geestelijk verzorger
Telefoon: 088 7550594
Zoemer: 74930
E-mail: j.gruiters@umcutrecht.nl

Vragen
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen?
Neem dan via e-mail contact met ons op:  
webvrouwenbaby@umcutrecht.nl 
Of kijk op onze website: www.hetwkz.nl/nl/geboortecentrum 


