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"Wanneer mensen heel kwetsbaar en zorgafhan-
kelijk zijn, duiken er vaak existentiële vragen of 
vragen naar zin en betekenis van dit alles op. En 
die zijn niet zelden religieus of levensbeschouwe-
lijk getint en kunnen voor mensen erg belangrijk 
zijn."

 Yvonne Denier, Het Pluisbloemeffect, 
stafmedewerker zorgnet Icuro

Als beleidsmaker of zorgpastor stelt u 
kwalitatieve zorg & begeleiding voor elke 
patiënt/bewoner/cliënt en familie centraal 
met focus op de beste medische, sociale, 
psychische en spirituele zorg. 

Voor de vorming en ondersteuning van uw 
spirituele zorgverlener kunt u rekenen op 
het bisdom Antwerpen.  
 
We staan garant voor een kwaliteitsvolle 
invulling van de kerntaken die door IFIC wor-
den omschreven, m.n.:
 
l Het begeleiden van patiënten/bewo-
ners/cliënten en hun naasten op spiritueel 
vlak
 
l Het organiseren van liturgische momen-
ten

l Deelname aan de optimalisatie van de 
zorgverlening en bepaling van de spirituele 
ondersteuning 

Een katholieke zorgpastor is een spiri-
tuele zorgverlener die werkt vanuit het 
christelijke referentiekader. Dit gebeurt 
met een open en respectvolle houding 
ten aanzien van andere levensbeschou-
wingen.



VOZ biedt voor zorgpastores:

• Permanente vorming
• Vorming op maat
• Vorming voor starters

VOZ biedt voor directies en bestuurders:

• Tweejaarlijkse vormingsdag

In dankbare samenwerking met

en (zorg)organisaties die werken rond 
spirituele zorg op lokaal vlak

Wilt u op de hoogte blijven van 
ons vormingsaanbod i.s.m. diverse partners 
en/of onze digitale nieuwsbrief ontvangen?  
Mail dan naar voz@bisdomantwerpen.be 
Inge Schellekens, coördinator 
 ☏ 03 287 35 80

Deze dienst van het bisdom Antwerpen ver-
sterkt de expertise van zorgpastores (con-
form IFIC). 
 
We bieden zorgpastores vorming en on-
dersteuning, zodat ze zich blijvend kunnen 
ontwikkelen binnen de organisatie én in hun 
taak naar patiënten/bewoners/cliënten, 
naasten en andere disciplines. 
 
VOZ (‘stem’ in het Portugees) wil de stem 
van spirituele zorg kracht bij zetten als een 
wezenlijk onderdeel van de totaalzorg.

Vorming  
Ondersteuning  
Zorgpastores 

Voor starters hebben we volgend vor-
mingsprogramma uitgewerkt.  Ook 
zorgpastores die al langer werkzaam zijn, 
kunnen deelnemen. Het programma 
bestaat uit drie modules die afzonderlijk 
gevolgd kunnen worden:

• Spirituele zorg geïntegreerd in de 
totaalzorg 
(Multidisciplinaire en interlevensbe-
schouwelijke samenwerking, spirituele 
zorg op maat, BelRAI,...). Desgewenst is 
hierrond verdere ondersteuning moge-
lijk in de voorziening.

• Pastorale gespreksvoering 
Gesprekstechnieken voor individueel 
gesprek en groepsgesprekken, bespreek-
baar maken van ethisch gevoelige kwes-
ties.

• Rituelen 
Zinvolle rituelen, op vraag verbinding 
maken tussen mensen van allerlei levens-
beschouwingen, vieringen
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