
Hans Mos helpt mee met het vinden van de 
antwoorden 
Nee hoor. De dood is lang niet altijd het thema van de gesprekken 
die geestelijk verzorger Hans Mos voert. De diagnose kanker haalt 
het leven van veel patiënten toch al overhoop. Dan kan het 
helpen om aan de hand van gesprekken je gedachten te ordenen 
en te proberen je leven weer enigszins in de hand te nemen. Of 
om erover met je partner te leren praten.  

Mos (64) is van huis uit dominee, maar religie komt niet op de 
eerste plaats in het team van zes geestelijk verzorgers, waar hij 

deel van uitmaakt. Hun werk is verdeeld over verschillende ziekenhuisafdelingen. Mos 
begeleidt kankerpatiënten en hun naasten. Hij was opbouwwerker, begeleidde tbs’ers, 
verslaafden, psychiatrische patiënten en slachtoffers van incest voor hij acht jaar geleden 
naar het AZM kwam.  

Hij voert vijftien tot twintig gesprekken per week, aangevraagd door patiënten, artsen en 
verpleegkundigen. Het kunnen moeizame, maar ook mooie gesprekken worden. Hij maakt 
mee dat mensen dicht slaan als hij komt, dat ze denken: is het dan zo erg met mij? Maar als 
het klikt wordt het altijd de moeite waard. “Mensen krijgen het vaak zwaar voor de kiezen. 
Soms moeten ze zichzelf daarna opnieuw uitvinden. Ik wil ze helpen daarover na te denken. 
Over wie ze zijn. Over wat ze willen met hun leven. Ik reik geen oplossingen aan. Ik help ze 
de antwoorden te vinden die ze in zich dragen. “ 

Belangrijke eigenschap voor dit vak is de kunst van het luisteren. Patiënten vertellen 
gemakkelijk hun levensverhaal, maar bedoelen soms tussen de regels door wat anders. Je 
moet de vragen horen die ze niet stellen. Over hun angst voor de dood, de zorgen over de 
mensen die achterblijven. Maar als het lukt, als mensen hun leven echt op tafel willen 
leggen, dan wordt zijn rol die van een intieme vriend, die even met een medemens 
meeloopt. “Ik kan lastige levensvragen gemakkelijker aankaarten, omdat ik een passant 
ben.” Het gaat erom dat mensen hun leven weer op een rijtje gezet krijgen. Daar draagt ook 
de onlangs door de dienst gestarte werkgroep Schrijven Helpt aan bij. In deze groep praten 
acht mannen en vrouwen met elkaar over hun leven en leren ze hun levensverhaal op te 
schrijven.   

Nog veel meer doen de zes mannen en vrouwen van Dienst Geestelijke Verzorging. Voor 
ongeveer vierhonderd van de zevenhonderd overlijdens per jaar verzorgen ze het laatste 
afscheid, zijn daartoe ook ‘s nachts oproepbaar. En twee keer per jaar regelen ze met alle 
betrokken afdelingen een herdenkingsdienst voor de nabestaanden van overleden kinderen. 
Dat leidt tot indrukwekkende herdenkingsboeken, waarin ouders, broers en zusjes een 
herinnering aan de overledene hebben opgetekend. Ze liggen ter inzage in het stiltecentrum, 
dat ook onder de Dienst valt.  



Geen wonder dat Hans Mos tegendraads wordt, als met Nieuwjaar iedereen elkaar weer een 
goede gezondheid toewenst. Het gaat niet om gezondheid, zegt hij dan. “Het gaat om de  
liefde. Die is pas belangrijk.” 

  


