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1. Wat is zingeving?

• Betreft het proces waarin mensen betekenis geven aan 
dingen, gebeurtenissen, toestanden, verwachtingen, et 
cetera.

• Uniek proces; resultaat van sociale interactie en 
persoonlijke reflectie.

• Manifestatie: gedrag, persoonlijke groei, ontwikkeling 
van de identiteit.

• Ingewikkeld proces: betekenis verlenen houdt nooit op; 
gelaagdheid.

• Algemeen streven: uitkomsten zijn coherent, consistent 
en congruent met de meest basale persoonlijke 
waarden.



Betekenis 

• Helpt mensen i.h.b. bij herstel (of persoonlijke groei) in 
moeilijke / uitzichtloze situaties.

• Helpt oplossing vinden voor tegenstrijdigheden die 
inherent zijn aan het leven.

• Helpt verbinding zoeken tussen (ongunstige) 
gebeurtenissen, toestanden en vooruitzichten én 
datgene wat voor de persoon relevant is.

• Helpt bij het nemen van regie over het leven.

• Maar: helpt ook bij het loslaten daarvan.

• I.h.a.: hangt nauw samen met zelfregulatie.



Zingeving & Identiteit

Zingeving helpt bij de ontwikkeling van identiteit.



2. Wat is zelfregulatie?

• Betreft de psychische processen waarmee, waardoor 
mensen hun mentale functies (zoals: denken, voelen, 
willen, moeten) en hun gedrag zo kunnen beïnvloeden 
dat ze daardoor beter – met andere mensen – hun 
doelen kunnen bereiken.

• Resulteert in: ontwikkeling van de executieve functies 
(zoals: jezelf gewaarworden, jezelf beheersen, je 
complexe situaties verbeelden, in en tot jezelf spreken).

• Ontstaat zodra kinderen hun (sociale) gedrag ook op 
zichzelf gaan richten.



Kernprocessen zelfregulatie



Zelfregulatie bevordert realisatie 
behoeften

Realisatie van universele (psychologische) behoeften (Deci
& Ryan) is cruciaal. Vergt adequate context.



Zingeving hoort hierbij

Naast de door Deci & Ryan onderscheiden behoeften is m.i. ook 
zingeving een universele menselijke behoefte. 



3. Waarom is zingeving relevant?

• Mensen hebben het vermogen tot reflectie over het 
leven.

• Keerzijde: besef dat het leven ‘geen zin’ heeft.

• Oplossing: zin maken; creatie van opvattingen over wat 
het leven het leven waard maakt; scheppen van cultuur.

• Onze vermogens tot reflectie scheppen problemen; 
diezelfde vermogens zijn vereist om ze op te lossen.

• Problemen hierbij / hierin kunnen zeer ingrijpend zijn => 
risico’s op angst, depressie, suïcidaliteit.

• Psychische zorg moet ook gespecialiseerd zijn in 
ondersteuning bij zoektocht naar betekenis.



4. Hoe is de samenhang met taal?

• Zingeving is resultaat van externe en innerlijke dialoog.

• Taal is hierin cruciaal. Taal helpt bij vinden en creëren 
van betekenissen en samenhangen daartussen 
(verhalen). Taal geeft houvast.

• Taal is ook gelaagd, tegenstrijdig, beladen, gevaarlijk, 
conflictueus, discriminerend.

• En het is gebonden aan context.

• Implicatie voor zorgverleners: wees expert in hoe je je in 
communicatie voor anderen relevant maakt.

• Relevantie is afhankelijk van of en hoe boodschappen 
aansluiten op behoeften en context van communicatie.



5. Wat betekent het voor herstel?
Herstel is combinatie van vier aspecten:

Wie, wat, wanneer, hoe, wel of niet doet, is afhankelijk van 
specifieke problemen + wensen en behoeften betrokkenen.



Persoonlijk herstel is motor

Kernbestanddelen persoonlijk herstel (of groei).



6. Wat kunnen professionals?

Belangrijk: 

• Besef dát zingeving is universele menselijke behoefte is.

• Dat alle cliënten/patiënten (en professionals) hiermee 
worstelen. I.h.b. in moeilijke situaties.

• Besef dat ondersteuning bij zingeving bij professional 
persoonlijke rijping veronderstelt. Meer dan ‘techniek’.

• I.h.b. ook: het kunnen tonen van de eigen 
kwetsbaarheid; blijk kunnen geven van twijfel en 
onzekerheid.

• Vakmanschap gaat in laagjes => hoger niveau is je 
relevant kunnen maken i.h.b. bij existentiële crisis.



Het einde


