
AANDACHT 
VOOR UW VERHAAL

Zingevingsconsulent

hartverwarmend & bekwaam



De zingevingsconsulent staat bewoners en familie bij tijdens ingrijpende 
gebeurtenissen. Deze hebben vaak te maken met verlies van perspectief 
en/of zelfstandigheid. Verhuizen naar een verpleeghuis is zo’n ingrijpende 
gebeurtenis waarmee veel verdriet gepaard kan gaan.

De zingevingsconsulent 
is er voor iedereen
Vroeger was er in een verzorgings- 
of verpleeghuis vaak een dominee of 
pastor aanwezig. Zij werkten vanuit 
de kerk en verleenden pastorale zorg 
aan de bewoners. Het Parkhuis is een 
algemeen huis, waar iedereen zich welkom 
mag voelen ongeacht geloof. Hierdoor ligt het accent 
nu meer op zin- betekenisgeving, levensvragen en 
spiritualiteit. Bewoners, familie en medewerkers 
kunnen bij de zingevingsconsulent terecht met 
vragen die ontstaan rondom leven en dood, 
gezondheid en ziekte. 

Een luisterend oor 
Soms is het moeilijk uw zorgen en verdriet met 
naasten te delen. Vanuit oprechte betrokkenheid en 
begrip voor uw verhaal biedt de zingevingsconsulent 
ondersteuning bij moeilijke beslissingen of belangrijke levensvragen. 
Een gesprek, waarin ook herinneringen of ontroerende gebeurtenissen 
aan bod kunnen komen, geeft lucht. De zingevingsconsulent luistert 
en stelt waar nodig verhelderende vragen en helpt zo de zaken 
op een rij te zetten. 

Wat kan de zingevingsconsulent voor u 
en uw naasten betekenen?
Welke beslissing moet ik nemen? 
Hoe vind ik de kracht om verder te gaan?

Een luisterend oor 
bij ingrijpende 
veranderingen

Aandacht voor 
spiritualiteit en 
levensvragen



Wat houdt u bezig? 
De zingevingsconsulent werkt vanuit het besef 

dat ieder mens een diepgewortelde behoefte heeft 
gezien te worden en erbij te horen. Uw geleefde leven 

vormt de leidraad van het gesprek en de basis bij 
het opbouwen van een nieuw leven. Angsten, zorgen 

en verdriet zijn bespreekbaar en mogen er zijn. 
Een gesprek met de zingevingsconsulent 

is altijd vertrouwelijk.

Verlangen naar verbinding 
In verschillende huiskamers van 
het Parkhuis vinden zingevings-

bijeenkomsten plaats. Tijdens deze 
groepsbijeenkomsten ontmoeten 

bewoners elkaar, zijn elkaar tot steun en 
leren elkaar beter kennen. Ze nemen actief 
deel aan de bijeenkomsten. De verbinding 

die ontstaat door het delen van verdriet en vreugde 
maakt dat bewoners ervaren dat zij er als mens toe doen.

Een luisterend oor 
bij ingrijpende 
veranderingen

Uw levensverhaal 
centraal

Van betekenis 
zijn voor 
de ander



Heeft u nog vragen?
Neemt u gerust contact op met Astrid Volders, 
zingevingsconsulent.

Zij is bereikbaar via telefoonnummer 078 622 00 00 
of u kunt een e-mail sturen naar a.volders@hetparkhuis.nl

Ondersteuning rondom het levenseinde, 
afscheid en rouw
De zingevingsconsulent kan ondersteuning bieden 
bij een naderend levenseinde door het verzorgen 
van een afscheidsritueel waarbij de familie aanwezig 
kan zijn en, indien gewenst, een rol kan vervullen. 
 Rituelen 

rondom naderend 
levenseinde 


