
Morele, godsdienstige of filosofische bijstand aan gehospitaliseerde patiënten 

Mevrouw, 

Mijnheer, 

U moet weten dat u recht heeft het bezoek te vragen en te ontvangen van een bedienaar of 
vertegenwoordiger van uw godsdienst ofwel van een moreel consulent die een niet-
godsdienstige morele of filosofische opinie aankleeft. 

U vindt hieronder de namen en adressen van de personen die ter beschikking staan van ons 
ziekenhuis. 

Evenwel kunt u het bezoek vragen van een andere bedienaar of vertegenwoordiger van uw 
godsdienst of van een ander moreel consulent. In dit geval moet u ons zijn naam, adres en 
telefoonnummer, indien u dit kent, opgeven. Wij zullen trachten u in de mate van het 
mogelijke voldoening te schenken. 

U kunt ons eveneens laten weten dat u, behoudens nieuw bericht van uwentwege, geen 
enkel bedienaar of vertegenwoordiger van een eredienst noch moreel consulent wenst te 
ontvangen. 

Ten slotte moet u weten: 

1) dat, indien u onderstaand formulier invult, u ons dit onder gesloten omslag moet doen
geworden;

2) dat u geenszins verplicht bent dit formulier in te vullen;

3) dat u achteraf van idee kunt veranderen en ons dit kunt laten weten.

Namen en adressen van personen die ter beschikking staan van ons ziekenhuis. 

Bedienaars of vertegenwoordigers Moreel Consulenten. 

van de erediensten 

Zie bijgevoegde lijsti 



Stempel ziekenhuis : 

Morele, godsdienstige of filosofische bijstand aan gehospitaliseerde patiënten 

VUL IN :  DOOR EEN KRUISJE TE PLAATSEN IN HET GEWENSTE VAK 

Naam patiënt(e) : ……………………………………………………….. zaal ………………………. kamer……………. 

A. Wenst bezoek (°) van een bedienaar van de

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

KATHOLIEKE GODSDIENST  

PROTESTANTSE GODSDIENST 

JOODSE GODSDIENST  

ISLAMITISCHE GODSDIENST  

GRIEKS ORTHODOXE GODSDIENST ⃝ 

……………………………………………………. ⃝ 

B. Wenst het bezoek (°) van een VRIJZINNIG MOREEL CONSULENT(E) ⃝ 

C. Verlangt geen bezoek van een bedienaar van een eredienst noch van een moreel
consulent(e). ⃝ 

Datum en Handtekening, 

(°) Vanzelfsprekend zijn deze bezoeken gratis. R 4/70/1132067 A - Dirix-Verresen 


