
“We blijven mensen” 
ZIEKENHUISPASTOR ANN PUBLIE OVER LEVEN EN DOOD, OVER RAKEN EN GERAAKT WORDEN,  

OVER VREUGDE EN LIJDEN.

Ze zijn er, de ziekenhuispastors, voor om het 
even wie met om het even welk probleem. Een 
patiënt voelt zich eenzaam. Nabestaanden 
worden geconfronteerd met een overlijden. 
Iemand krijgt slecht nieuws. Een zieke wil de 
communie ontvangen. Ouders 
verliezen hun kindje tijdens de 
zwangerschap. “In het ziekenhuis 
vallen de maskers af. Het leven valt 
stil terwijl de buitenwereld 
verderholt.”  
Ann Publie is ziekenhuispastor in het A.Z. Sint-
Maarten in Duffel. Samen met haar collega wil 
ze er zijn voor mensen die geconfronteerd 
worden met het leven. “Wij gaan de weg mee 
die de patiënt bewandelt. Niets moet bij ons.” 
Dit is volgens haar de grote kracht van de 
pastorale dienst. De vraag van patiënten of 
familieleden is vaak groter dan de helpende 
handen van de twee pastors. 

 
De vroedvrouw belt 
Een kindje wordt doodgeboren. De vroedvrouw 
belt. Of iemand van de pastorale dienst even 
langs kan komen. Luisteren en een hand 
aanreiken is al wat Ann kan doen. “Het 
overlijden van een kind is zo’n overweldigende 
ervaring, het overkomt hen. De tijd om keuzes 
te maken is kort.” Moeders blijven meestal niet 
lang in het ziekenhuis. Daarom komt in een 
eerste gesprek het afscheid nemen al aan bod. 
Tijdens de zwangerschap bereiden ouders zich 
voor op het verwelkomen van nieuw leven, niet 
op het ontglippen ervan. Willen ze een 
afscheidsviering, al of niet zelf voorbereid? 
Willen ze hun kindje zelf begraven? Ouders 
hebben hier meestal nog niet bij stilgestaan. Het 
overdondert. Het kindje wordt de eerste dagen 
in het ziekenhuis bewaard om ouders de kans te 
geven van de eerste emoties te bekomen. De 
vroedvrouw neemt foto’s en inktafdrukken van 
de voetjes en handjes, als tastbare herinnering. 

Ann raadt ouders altijd aan hun kindje een 
naam te geven, ook al worden kindjes die 
minder dan vierentwintig zwangerschapsweken 
oud zijn niet opgetekend in het 
bevolkingsregister. Dit biedt kansen om er later 

over te praten, vindt Ann. De  
meeste gemeenten hebben geen 
specifieke begraafplaats voor 
doodgeboren kindjes. Duffel wel. Wat 
vaak foetusweide heet, wordt in Duffel 
het warmere Sterretjesheuvel. 

Sterretjes, vlindertjes, er zijn verschillende 
symbolen voor overleden kinderen die los 
kunnen staan van geloof. Meestal zijn het 
beelden die jonge broertjes en zusjes ook 
kunnen vatten. Kindjes die in Duffel overlijden, 
kunnen er ook begraven worden. Ook al wonen 
de ouders in een andere gemeente. “Soms zijn 
ouders zo verdoofd, dat ze hun kindje zelf niet 
kunnen begraven. Dan brengen wij het kindje 
naar de Sterretjesheuvel. Zo kunnen ouders, 
wanneer ze er klaar voor zijn, toch naar hun 
kindje gaan.”  
 

 
 
Plaats geven 
Iedereen verwerkt zo’n ingrijpende gebeurtenis 
om zijn eigen manier, op zijn eigen tempo. “We 
willen mensen niet forceren of dwingen.” Wil 
een vader zijn kindje nog wel zien en de moeder 

“Wij gaan mee de 

weg die de patiënt 

bewandelt.” 



liever niet? Prima. “Wij zijn geen therapeuten. 
Wij begeleiden in het afscheid nemen. We 
kunnen en willen het niet in hun plaats doen.” 
In een eerste gesprek met oudere patiënten 
komt regelmatig naar boven dat ze een 
doodgeboren kindje baarden maar het nooit 
hebben mogen zien, nooit afscheid konden 
nemen. Dit nooit meer, dacht Ann. Mensen 
moeten deze overdonderende gebeurtenis een 
plaats kunnen geven. Ann vindt het dan ook 
belangrijk om niet alleen ouders maar ook 
broertjes en zusjes te betrekken. “Kinderen 
kunnen niet afgeschermd worden. We moeten 
ze niet weghouden van pijn en verdriet, maar 
het samen met hen een plaats geven.” Ann 
begrijpt de tegenstelling in onze samenleving 
niet. “In onze maatschappij moet alles gezegd 
kunnen worden, moet alles open op tafel gelegd 
worden, tot we over de dood beginnen. Dan 
blijkt openheid niet altijd evident.” Als kind 
werd zij al vroeg geconfronteerd met de ziekte 
en dood van haar moeder en tante. Thuis werd 
er in alle openheid mee 
omgegaan. “Als dat niet het 
geval was, had ik deze job niet 
aangekund. Het verlies is geen 
ballast geworden. Het werd 
een deel van mijn leven, waar 
ik mijn eigen weg mee ging.” 
 
We blijven mensen 
“Soms raakt een ontmoeting meer dan een 
andere. Dan hol je niet onmiddellijk naar de 
volgende patiënt. Emoties zet je niet zomaar 
aan of uit. Emoties vertellen over jezelf, hoe je 
naar het leven kijkt. Sommige momenten zijn 
die gevoelens intenser. Dat mag. Wij blijven 
mensen. Als het niet meer raakt, dan moet ik op 
zoek naar een andere job. Maar we moeten er 
ook kunnen staan, als een ankerpunt op 
moeilijke momenten.” Soms is een de situatie of 
het levensverhaal van een persoon zo ernstig, zo 
complex of zo pijnlijk dat het moeilijk is om het 
alleen te dragen. Dan kan Ann op haar collega’s 
rekenen, niet alleen op haar medepastor, maar 
ook op het verplegend personeel of de psycho-

sociale medewerkers die vertrouwd zijn met de 
patiënt. Samen kunnen ze de confrontatie een 
plaats geven, hun hart luchten. Die 
samenwerking en uitwisseling tussen de 
verschillende diensten in het ziekenhuis vindt 
Ann noodzakelijk. Soms loopt het contact met 
een patiënt moeizaam. Het klikt niet. Ann is 
ervan overtuigd dat je ook dan je collega’s moet 
inschakelen. “Wij blijven mensen. Ieder heeft 
zijn eigen stijl. Soms heb je het gevoel dat je je 
boodschap niet kan overbrengen. Dan moet je 
eerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover de 
patiënt: hier kan ik geen hulp bieden. Hier 
neemt een collega het beter over.” 
 
Vreugde, lijden en Kerk 
Twee jaar geleden opende de doos van 
Pandora: zaken die het daglicht niet mochten 
zien, kwamen bovendrijven. De Kerk, het 
instituut, kwam in diskrediet. “Wij zijn pastors, 
geen pastoors. Wij hebben dat verleden niet 
gemaakt of in stand gehouden. Het is onze taak, 

vanuit die Kerk, om er te zijn voor 
mensen.” Zorg voor mensen is 
volgens Ann een belangrijke taak 
van de Kerk die zij dagelijks in 
praktijk probeert te brengen. “Jezus 
liet zich ook raken en raakte 
anderen.” Het evangelie voorleven 

en waarmaken, dat is wat Ann drijft. Hoe 
kleinschalig ook, met of zonder woorden. Niet 
alleen haar geloof inspireert, ook het contact 
met patiënten. “Hoe waardig vele patiënten hun 
lijden dragen, daar heb ik groot respect voor. Ik 
hoop dat ik ook die moed heb, wanneer het mij 
overkomt.” Maar Ann ziet niet alleen lijden en 
verdriet. “Mensen denken vaak dat wij alleen 
met triestheid en leed geconfronteerd worden, 
maar wij zien zo vaak heel mooie dingen. 
Mensen herstellen en revalideren. Mooie 
dingen gebeuren tussen patiënten. Mensen 
gaan iets voor anderen betekenen. Wij mogen 
ervaringen delen die heel intiem en intens zijn. 
Wij zijn bevoorrechte getuigen.” 
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“In onze maatschappij 

moet alles gezegd kunnen 

worden, tot we over de 

dood beginnen.” 


