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– Handelingsverlegenheid - trainingsbehoefte

– Patiënten: ervaren weinig vertrouwen

– Verpleegkundigen: gevoelig gebied, patiënt uit balans, 
pathologie/hulpbron?, vermijdingsgedrag



Aandacht voor zingeving in de GGZ
perspectief voor zorg- en hulpvelener

Zingevingsperspectief

Zingeving in perspectief van visie op zorg /hulpverlening

Competentieperspectief

Praktijkperspectief



zingevingsperspectief



Spiritualiteit/zingeving

dynamische dimensie van het menselijke leven die verband houdt met de wijze waarop 
personen (individu en gemeenschap) betekenis/zin, doel en transcendentie ervaren, tot 
uitdrukking brengen, en/of zoeken en de wijze waarop zij verbonden zijn met het moment, 
met zichzelf, met anderen, met de natuur, met datgene wat betekenisvol en/of heilig is.

Multidimensioneel:  

a. existentiële vragen rond identiteit, betekenis, lijden en dood, schuld en schaamte, 
verzoening en vergeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, hoop en wanhoop en liefde 
en vreugde

b. overwegingen en attitudes op basis van dat wat als waardevol wordt ervaren door 
iemand, zoals relaties met zichzelf, familie, vrienden, werk, natuur, kunst en cultuur, 
ethiek en het leven zelf 

c. religieuze overwegingen zoals geloof, overtuiging en praktijken en iemands relatie tot 
God of het ultieme (Nolan 2011)



Zingeving in perspectief van visie op zorg 
en hulpverlening



‘zingeving is de sterkste gezondmakende factor’ 
(Huber,2017)



Richtlijn Zingeving/Spiritualiteit 2.0 (IKNL, 2018)

Arts
Verpleegkundige

MWD
Psycholoog

Geestelijk 
verzorger

AANDACHT luisteren-ondersteunen-onderkennen-
verkennen

duiden

BEGELEIDING zoektocht volgen-in kaart brengen-
doorverwijzen

Interpreteren-
wegen

CRISISINTERVENTIE signaleren-
doorverwijzen

onderkennen-
begeleiden-
behandelen-

doorverwijzen

begeleiden-
doorverwijzen



Competentieperspectief

• Niet storen
• Niet meeluisteren
• Attent maken
• Dadelijk doorgeven



Competentieperspectief

P
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Perspectief: 
kwaliteit en beleid

Praktijk:
methodisch zorgproces

Persoon:
attitude en communicatie

Reflectie
Samen 

Situationeel 

Bron: van Leeuwen et al., 2009)



Hospital Mental          Home



1. Herkennen belang zingeving als ondersteuning van welbevinden

2. Waarderen kennis en ervaring patiënten/familie over omgaan met existentiële vragen

3. Erkennen en respecteren van diversiteit in zingeving in relatie tot eigen zingeving

4. Respecteren beslissingen patiënt in relatie tot diens zingeving/spiritualiteit

5. Bewust van eigen zingeving/spiritualiteit in aandacht voor zingeving 

6. Tonen van beschikbaarheid, authenticiteit en presentie

7. Gegevens verzamelen over zingevingsbronnen/–behoeften van patiënt en plannen zorg/hulp

8. Vertrouwelijk documenteren/delen informatie over zingeving patiënt in mdo

9. Verlenen van passende aandacht voor zingeving en tijdig verwijzen naar relevante anderen



Traveller Model (Holloway, 2011)odel, 

Holloway & Moss 2010

Joining Listening

Spiritual awareness Spiritual sensitivity

Every social worker every social worker

Interpreting Understanding

Spiritual exploration Spiritual empathy

Special training/cooperation social workers with understanding

with spiritual care advisor own spirituality



Praktijkperspectief: goede praktijken

Onderwijs --------------------- Beroepspraktijk

• Onderwijsontwikkeling en –evaluatie

• Praktijkontwikkeling – innovatie/implementatie

• Rolmodellen/ambassadeurs

• Implementatiecoaches/aandachtsvelders



Dank voor uw aandacht


