
Informatie voor cliënten van het Centrum voor Levensvragen 
Rotterdam & omstreken
U heeft gesprekken met een geestelijk verzorger, wat kunt u verwachten?

• Aantal gesprekken
 Maximaal vijf gesprekken (de gesprekken vinden plaats bij u thuis).
• Vertrouwelijkheid
 Alles wat u met de geestelijk verzorger bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
•	 Informatie	voor	huisarts
 Soms is het goed dat de huisarts weet dat u gesprekken met een geestelijk verzorger 

heeft. Alleen met uw toestemming zal de geestelijk verzorger uw huisarts informeren.
• Klachten 
 Als u een klacht heeft, kunt u deze mailen naar het Centrum voor Levensvragen Rotter-

dam & omstreken: geestelijkeverzorgingRotterdam@gmail.com (wij verwijzen uw klacht 
door naar het klachtenreglement van de VGVZ; Vereniging van Geestelijk VerZorgers of 
naar de organisatie waar de geestelijk verzorger een dienstverband heeft).

• Bereikbaarheid
 Het Centrum voor Levensvragen Rotterdam & omstreken is van maandag tot en met vrij-

dag van 9 tot 5 uur bereikbaar. U maakt zelf met de geestelijk verzorger afspraken over 
de gewenste contactmomenten. 

• Na de gesprekken
 Kijken we samen met u wat een mogelijk vervolg kan zijn. 

Wat kan een geestelijk verzorger voor u doen?
Als er iets belangrijks of ingrijpends gebeurt in uw leven, is het belangrijk dat u daarover 
met iemand kan praten. Maar niet iedereen wil of kan terecht bij familie of vrienden. En 
soms is het juist fijn om vrijuit met iemand te praten die u niet kent vanuit uw eigen kring.
Geestelijk verzorgers zijn opgeleid om te luisteren en te praten over levensvragen. Zij 
bieden een luisterend oor in een vertrouwelijk gesprek. Een gesprek met een geestelijk 
verzorger kan opluchten en hij of zij kan u helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen.
De geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam & omstreken 
bieden niet alleen individuele begeleiding, ze organiseren ook bijeenkomsten en 
groepsgesprekken over belangrijke levensmomenten of levensthema’s.

Contact 
06 12 00 05 50 

GeestelijkeverzorgingRotterdam@gmail.com 

www.centrumlevensvragenrotterdam.nl


