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onderzoeksartikel

Aandacht voor zingeving in de patiëntenzorg
Een kwalitatief onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren die verpleegkundige 
aandachtsvelders ervaren in het algemeen ziekenhuis

Arike Kuik, Anna van Kekem-Prins en Bart Cusveller

Samenvatting
DOEL: Aandacht voor zingeving is een belangrijke taak van de verpleegkundige, maar blijkt niet altijd een geïntegreerd onderdeel van 
het professionele gedrag van verpleegkundigen. Uit eerder onderzoek blijkt dat het aanstellen van verpleegkundige aandachtsvelders 
zingeving (vaz) er op de korte termijn toe kan leiden dat de aandacht voor zingeving door verpleegkundigen verbetert. Het doel van dit 
onderzoek was om, een jaar na implementatie, de belemmerende en bevorderende factoren die ziekenhuisverpleegkundigen ervaren in de 
rol van vaz te onderzoeken.
METHODE: Er werd een generieke beschrijvende kwalitatieve benadering gebruikt. Thematische analyse werd gebruikt voor de data-ana-
lyse.
RESULTAAT: Acht vaz’s werden geïnterviewd. Vier factoren werden geïdentificeerd: professioneel zelfvertrouwen, tijd, ondersteuning en 
coaching, en teamfunctioneren.
DISCUSSIE Dit onderzoek vult, ondanks de kleine steekproef, eerder onderzoek naar vaz’s aan met inzicht in de belemmerende en bevor-
derende factoren bij de invulling van de rol van vaz. Ook geeft het concrete suggesties om het professioneel zelfvertrouwen van vaz’s te ver-
groten.
CONCLUSIE: In deze studie was het gebrek aan professioneel zelfvertrouwen de grootste belemmerende factor, terwijl ondersteuning en 
coaching de meest bevorderende factor was.
Aanbevolen wordt om het professioneel zelfvertrouwen van vaz’s te versterken door middel van het uitbreiden van de intercollegiale bijeen-
komsten met educatieve sessies. 
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Wat is bekend?

• De aanstelling van verpleegkundige
aandachtsvelders zingeving (vaz’s) in
ziekenhuizen kan er op korte termijn
toe leiden dat verpleegkundigen zich
bewuster worden van behoeften op
het gebied van aandacht voor zinge-
ving van patiënten.

• De aanstelling lijkt er ook toe te lei-
den dat verpleegkundigen op korte
termijn regelmatiger aandacht voor
zingeving hebben en ook competen-
ter worden in het geven van deze
aandacht.

Wat is nieuw?

•  De factoren professioneel zelfver-
trouwen, tijd, ondersteuning en coa-
ching, en teamfunctioneren zijn van
invloed om de rol van vaz competent
uit te voeren.

• In dit onderzoek vormde gebrek aan
professioneel zelfvertrouwen de
grootste belemmerende factor voor
de vaz’s, terwijl ondersteuning en
coaching de meest bevorderende
factor was.

Wat is de 
relevantie?

• Het optimaliseren van bevorderende
factoren en het aanpakken van be-
lemmerende factoren is nodig om
tot consistente verbeteringen te
komen om zo de positieve resultaten
van de inzet van vaz’s te behouden.
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Inleiding
Jaarlijks worden tussen de 1,6 en 1,8 miljoen mensen opgenomen 
in een ziekenhuis in Nederland (1). Opname in het ziekenhuis kan 
als stressvol worden ervaren door patiënten vanwege de confron-
tatie met veranderingen in hun gezondheid (2). Gezondheid wordt 
door arts en onderzoeker Huber (3) gedefinieerd als: het vermogen 
van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het 
licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. 
Huber (3) werkte deze brede invulling van gezondheid op basis van 
onderzoek uit in zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevin-
den, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functione-
ren. Huber (4) is ervan overtuigd dat van alle facetten die de gezond-
heid bevorderen, zingeving de sterkste is. Zingeving kan worden 
gedefinieerd als een aspect van het menszijn dat verwijst naar de 
manier waarop individuen betekenis en doel zoeken en uitdrukken 
en de manier waarop ze verbondenheid ervaren met het moment, 
met zichzelf, met anderen, met de natuur en met het significante/
betekenisvolle of spirituele (5). Uit onderzoek blijkt dat aandacht 
voor zingeving een positief effect kan hebben op patiëntuitkomsten, 
zoals het vermogen om met pijn, stress en angst om te gaan en de 
ervaren kwaliteit van leven (6-11).

Het hebben van aandacht voor zingeving door verpleegkundigen 
zou een belangrijke verpleegkundige focus moeten zijn volgens het 
beroepsprofiel (12). Aandacht voor zingeving is echter niet altijd 
een geïntegreerd onderdeel van het professionele gedrag van ver-
pleegkundigen. Onderzoek wijst uit dat dit mede wordt veroor-
zaakt doordat verpleegkundigen bij een hoge werkdruk somatische 
zorg prioriteren boven het hebben van aandacht voor zingeving (13-
16). Hoge werkdruk en daarmee het nalaten van aandacht voor zin-
geving komt niet alleen voor in ziekenhuizen, maar ook in bijvoor-
beeld de psychiatrie, revalidatiecentra en andere zorginstellingen 
(17-20). Daarnaast hebben de verpleegkundigen vaak een gebrek 
aan kennis en vaardigheden om deze zorg te bieden (13-16). Uit 
onderzoek van ABF Research blijkt dat in Nederland het personeels-
tekort in de zorg steeds verder zal oplopen, waardoor de werkdruk 
naar verwachting nog verder zal toenemen (21). Het oplopen van 
het personeelstekort wordt veroorzaakt door stijging van het zorgge-
bruik en het feit dat bijna een kwart van de zorgmedewerkers 55 jaar 
of ouder is en tot 2030 grotendeels uit zal stromen. Dit zou dan ook 
kunnen leiden tot nog minder aandacht voor zingeving. Het is dan 
ook van belang om op zoek te gaan naar benaderingen om verpleeg-
kundigen te stimuleren om aandacht voor zingeving op te nemen in 
het dagelijks handelen.

Een benadering die kan resulteren in het opnemen van specifieke 
aspecten van de zorg in de reguliere zorg is het aanstellen van aan-
dachtsvelders (22-27). Een aandachtsvelder kan worden omschre-
ven als een verpleegkundige die zich richt op het ondersteunen van 
collega-verpleegkundigen bij het verwerven van kennis en vaar-
digheden op een bepaald gebied (22). De taak van de aandachtsvel-
der is om collega-verpleegkundigen te ondersteunen bij het analy-
seren van hun attitude en het minimaliseren van factoren die hen 
verhinderen taken op dat specifieke gebied uit te voeren. Uit onder-
zoek blijkt dat de inzet van aandachtsvelders kan leiden tot verbete-
ring van tiltechnieken gebruikt door zorgverleners, gezondheidsuit-
komsten van patiënten met diabetes, palliatieve zorg en infectiepre-
ventie (22-27).

In een recent onderzoek van Cusveller et al. (28) in een perifeer zie-
kenhuis in Nederland werden twintig verpleegkundigen van tien 
afdelingen gevolgd nadat ze waren aangesteld als verpleegkundige 
aandachtsvelder zingeving (vaz). Voorafgaand aan het onderzoek 
ontwikkelden de onderzoekers een competentieprofiel voor de vaz’s 
op basis van onderzoek en onderwijs, met daarin de volgende com-
petenties: inbedden van zorg voor zingeving in het primaire proces 
op de afdeling; ondersteunen en coachen van teamleden; werken 
en samenwerken binnen en buiten de organisatie; bijdragen aan 

het beroep van verpleegkundige. Dit competentieprofiel vormde de 
basis van de training die de vaz’s kregen. Na de posttest werd beslo-
ten om een vaz plus aan te stellen als liaison tussen de vaz’s en de 
geestelijke verzorging.

Resultaten van het onderzoek van Cusveller et al. (28) lieten zien 
dat aanstelling van vaz’s in ziekenhuizen er op korte termijn toe kan 
leiden dat verpleegkundigen zich bewuster worden van behoeften 
op het gebied van aandacht voor zingeving van patiënten. De aan-
stelling lijkt erin te resulteren dat verpleegkundigen op korte termijn 
regelmatiger aandacht voor zingeving hebben en ook competenter 
worden in het geven van deze aandacht. Het is daarom belangrijk 
om strategieën te vinden om deze positieve resultaten te behouden.

Uit onderzoek is gebleken dat het hebben van de gewenste compe-
tenties als verpleegkundige aandachtsvelder niet altijd leidt tot een 
consistente optimale vervulling van de rol, aangezien zowel gunstige 
als ongunstige omstandigheden de rolvervulling op de lange termijn 
kunnen beïnvloeden (27). Het identificeren van bevorderende fac-
toren en het aanpakken van belemmerende factoren is nodig om 
tot consistente verbeteringen te komen. Hiervoor moeten de voor-
waarden voor het competent functioneren in de rol van vaz worden 
bestudeerd.

Het doel van dit onderzoek is dan ook om, een jaar na implementa-
tie, de belemmerende en bevorderende factoren die ziekenhuisver-
pleegkundigen ervaren in de rol van verpleegkundige aandachtsvel-
der zingeving, te onderzoeken.

Methode
Onderzoeksdesign
Om inzicht te krijgen in de belemmerende en bevorderende facto-
ren die ziekenhuisverpleegkundigen ervaren in de rol van vaz, werd 
gekozen voor een kwalitatieve beschrijvende benadering. Dit design 
kan rijke data genereren en daardoor bijdragen aan theoretische 
kennis en praktische toepassing (29,30). De consolidated criteria 
for reporting qualitative studies (COREQ) werden gebuikt om alle 
belangrijke aspecten van het onderzoek te beschrijven (31).

Setting en participanten
Voor de selectie van de participanten werd gebruik gemaakt van een 
gelegenheidssteekproef. Alle vaz’s in een algemeen ziekenhuis met 
200 bedden werden benaderd. De selectie van de populatie vond 
plaats op basis van de volgende inclusiecriteria: ziekenhuisverpleeg-
kundigen met tenminste drie maanden ervaring in de rol van vaz, 
die de rol voor het laatst niet meer dan twaalf maanden geleden 
hadden vervuld en die vloeiend Nederlands spraken en begrepen. 
Het doel was om data-saturatie te bereiken, dat wil zeggen: door-
gaan met interviewen totdat inhoudelijke verzadiging is bereikt, 
omdat nieuwe gegevens geen nieuwe informatie meer opleveren 
(32). 

De onderzoekers konden via de vaz plus toegang krijgen tot de 
vaz’s. Uitnodigingsmails werden verzonden naar alle in aanmer-
king komende vaz’s (n=14). Twee en zes weken na de eerste e-mail 
werd een herinneringsmail verzonden. Drie vaz’s besloten geen deel 
te nemen vanwege de extra werkdruk ten gevolge van de COVID-19 
pandemie en drie andere vaz’s weigerden deelname zonder opgaaf 
van reden. 

Dataverzameling 
Bij acht vaz’s werden semigestructureerd interviews afgenomen. 
Alle interviews werden afgenomen door dezelfde onderzoeker. Deze 
keuze werd gemaakt om interviewer-bias te verminderen en varia-
tie in interviewtechnieken te beperken. Een interviewgids (zie tabel 
1), gebaseerd op het vaz-competentieprofiel (28), werd gebruik om 
ervoor te zorgen dat alle vereiste informatie werd verkregen. Het 
eerste interview was een pilot-interview met één van de vaz’s om de 
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interviewgids te testen. Naar aanleiding van dit interview werden 
de vragen verder verfijnd. De interviewer moedigde de vaz’s aan om 
diepgaande informatie te verstrekken door middel van bewust door-
vragen. De eerste drie interviews werden face-to-face afgenomen op 
een door de participant gewenste locatie. Vijf deelnemers werden 
per telefoon of videogesprek geïnterviewd vanwege de opgelegde 
beperkingen in verband met de COVID-19 pandemie. Zes partici-
panten werden individueel geïnterviewd en op verzoek van de par-
ticipanten werd één interview afgenomen met twee participanten 
tegelijk. Het interview met deze twee participanten was zo georga-
niseerd dat beide participanten elke vraag moesten beantwoorden. 
Daarnaast werd het als eerste beantwoorden van een vraag afgewis-
seld tussen de participanten. De interviews duurden gemiddeld 24 
minuten en van ieder interview werd een geluidsopname gemaakt.

Data-analyse
De analyse was een iteratief proces waarbij de onderzoeker data-
verzameling en data-analyse afwisselde (29). Reflectieve themati-
sche analyse (TA) werd gekozen als de meest geschikte methode 
voor de data-analyse, omdat het rijke en gedetailleerde informatie 
kan opleveren (33,34). Er werd gekozen voor een inductieve bena-
dering, omdat in eerdere studies alleen de bevorderende en belem-
merende factoren waren onderzocht die door aandachtsvelder in 
andere zorggebieden werden ervaren. Een voordeel van deze aanpak 
is dat het de identificatie van onvoorziene thema’s in de data moge-
lijk maakt. De onderzoeker heeft alle interviews letterlijk getranscri-
beerd en vervolgens gelezen en herlezen, terwijl er voorlopige aan-
tekeningen gemaakt werden met mogelijke codes. De onderzoeker 
voerde vervolgens een eerste codering uit. Uit deze eerste codering 
werden de thema’s ontwikkeld. De thema’s werden besproken met 
een collega-onderzoeker en de hoofdonderzoeker totdat overeen-
stemming werd bereikt. De resultaten van de data-analyse werden 
besproken in een bijeenkomst met ervaren onderzoekers waarbij 
de onderzoeker feedback ontving. Aan de hand van deze feedback 
bleek dat sommige thema’s raakvlakken hadden en andere thema’s 
verder uitgesplitst moesten worden. De getranscribeerde data werd 
opnieuw gelezen en er werd nagegaan of de thema’s de dataset daad-
werkelijk weerspiegelden. Eventuele eerder gemiste data werd geco-

deerd. Na deze tweede analyse hadden de onderzoekers een beter 
beeld van het algemene verhaal dat de data vertelde en welke thema’s 
het verhaal het beste representeerde. De definitieve thema’s werden 
eveneens besproken met een collega-onderzoeker en de hoofdon-
derzoeker totdat overeenstemming werd bereikt.

Ethische overwegingen
Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de Verkla-

Tabel 1: Interviewgids
Topic Beschrijving

Motivatie Ik zie dat je sinds ... vaz bent. Kun je vertellen hoe op jouw afdeling de keuze voor de vaz is 
gemaakt?

Indien eigen motivatie: wat heeft jou gemotiveerd om te kiezen voor de rol van vaz in jouw 
team?

Inbedden van zorg voor 
zingeving in het primaire proces 
op de afdeling

Kun je vertellen wat jij doet om ervoor te zorgen dat er aandacht is voor zingeving in de zorg 
die jullie bieden op de afdeling?

Kun je vertellen wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat er nog meer aandacht komt voor 
zingeving in de zorg die jullie bieden?

Ondersteunen en coachen van 
teamleden

Kun je vertellen op welke manier je jouw teamleden ondersteund en coacht op het gebied van 
aandacht voor zingeving?

Kun je vertellen wat je nodig hebt om je teamleden nog beter te ondersteunen en coachen?

Werken en samenwerken 
binnen en buiten de organisatie

Kun je vertellen op welke manier je samenwerkt binnen en buiten het ziekenhuis om de 
aandacht voor zingeving te optimaliseren?

Wat zou je nodig hebben om nog beter samen te kunnen werken?

Bijdragen aan het beroep van 
verpleegkundige

Kun je vertellen wat je tot nu toe uit hebt kunnen dragen over jouw rol als vaz binnen en buiten 
het ziekenhuis?

Wat zou je nodig hebben om nog meer uit te kunnen dragen over jouw rol?

Zijn er nog zaken die je niet zelf hebt kunnen benoemen, maar die het optimaal uitvoeren van 
jouw rol wel mogelijk of juist moeilijk maken?

Verwachtingen Kun je vertellen of er verschillen zijn tussen de verwachtingen die je had van jouw rol als vaz en 
de werkelijkheid?

Wat heeft het zijn van vaz je gebracht?

Tabel 2: Demografische gegevens van de participanten
Aantal (n = 8)

Leeftijd (jaren)

20-29 3

40-49 3

50-59 2

Geslacht

Vrouw 8

Opleidingsniveau

Mbo 8

Levensbeschouwelijke achtergrond

Protestant 7

Geen 1

Jaren werkzaam in  ziekenhuis

0-9 3

10-19 1

20-29 3

30-39 1

Maanden in de rol van vaz

4-9 1

10-19 1

20-29 6
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ring van Helsinki, de kwaliteitsnorm Good Clinical Practice en de 
uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (35-
37). Goedkeuring werd verkregen van de medisch ethische com-
missie van het ziekenhuis. Dit onderzoek viel niet onder de wet 
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. De deelnemers 
werden zowel schriftelijk als mondeling geïnformeerd over het doel 
en de verwachte belasting van het onderzoek. Daarnaast werden ze 
geïnformeerd over de vertrouwelijke behandeling van de gegevens 
en het feit dat de resultaten anoniem zouden worden verwerkt. Alle 
deelnemers gaven hun geïnformeerde toestemming om vrijwillig 
deel te nemen en het interview op te laten nemen.

Resultaten
In totaal werden acht vaz’s van zes verschillende afdelingen geïnter-
viewd tussen februari en mei 2020. Tabel 2 geeft informatie over de 
demografische gegevens van de participanten.

De persoonlijke verwachtingen van de participanten over de rol van 
vaz waren uiteenlopend. Twee participanten hadden verwacht dat 
ze door het uitvoeren van de rol van vaz hun christelijke geloofs-
overtuiging een rol zouden kunnen laten spelen in hun werk als ver-
pleegkundige. Voor één van hen kwam deze verwachting uit, terwijl 
de ander juist stopte toen duidelijk werd dat ze haar geloofsovertui-
ging een minder grote rol kon laten spelen dan ze had gehoopt. Drie 
van de acht participanten hadden vooraf weinig verwachtingen van 
de rol. Zij werden gevraagd door hun leidinggevende of een collega 
om de rol op zich te nemen en besloten dit te doen. Alle drie waren 
zij ten tijde van de interviews nog zoekende hoe ze de rol vorm 
moesten geven. De overige drie participanten hadden zich opgege-
ven voor het uitvoeren van de rol vanwege hun interesse in zinge-
ving. Zij vertelden tijdens de interviews uitgebreid over de verschil-
lende projecten die ze als vaz hadden geïnitieerd.

Data-analyse resulteerde in de identificatie van vier factoren: profes-
sioneel zelfvertrouwen, tijd, ondersteuning en coaching, en team-

functioneren. De aanwezigheid van 
deze factoren werd door de partici-
panten als bevorderend ervaren voor 
het competent uitvoeren van de rol 
van vaz, terwijl als bepaalde factoren 
onvoldoende of niet aanwezig waren, 
dit door de participanten als belem-
merend werd ervaren. Uit de inter-
views concluderen de onderzoekers 
dat professioneel zelfvertrouwen en 
tijd sleutelfactoren waren voor de par-
ticipanten. Als deze factoren niet aan-
wezig waren, moesten de participan-
ten zich tot het uiterste inspannen 
om de rol van vaz op een competente 
wijze uit te voeren. Figuur 1 geeft een 
schematische weergave van de facto-
ren en subfactoren.

Factor 1: Professioneel 
zelfvertrouwen
Uit de interviews bleek dat professi-
oneel zelfvertrouwen een sleutelfac-
tor was voor de participanten. Kennis, 
implementatievaardigheden en positi-
onering bleken subfactoren te zijn van 
professioneel zelfvertrouwen.

a) Kennis
Uit de interviews bleek dat kennis 
een belangrijke subfactor is van pro-
fessioneel zelfvertrouwen. In 2018 
volgden alle participanten trainingen 

met basisinformatie over zorg voor zingeving. De helft van de parti-
cipanten gaf aan na de trainingen een duidelijk beeld te hebben van 
wat zingeving inhoudt. Deze kennis stelde hen in staat om de aan-
dacht voor zingeving te vergroten op hun afdeling. Ze waren dus 
klaar voor verdere ontwikkeling: ze wilden bijvoorbeeld meer leren 
over aandacht voor zingeving binnen hun patiëntenpopulatie.

“Zingeving bij kinderen: daarbij spelen weer andere aspecten een rol 
dan bij volwassenen en het is leuk om dat uit te werken. Een workshop 
over zingeving bij kinderen zou daarbij helpen.” (Participant 7)

De andere helft van de participanten had het gevoel dat ze na de 
trainingen nog steeds over beperkte kennis beschikten en zij ervoe-
ren dit als een belemmerende factor bij het uitvoeren van hun rol. 
Eén participant was bijvoorbeeld bezig met het verbeteren van de 
patiëntenrapportage. Haar collega-verpleegkundigen gaven echter 
aan dat het voor hen nog onduidelijk was wat ze wel en niet konden 
rapporteren onder het kopje ‘zingeving’. De betreffende vaz gaf aan 
hen niet altijd te kunnen helpen, omdat ze hier zelf ook mee wor-
stelde.

“Soms schrijf ik iets op en dan denk ik: past het er echt bij? Daar kan ik 
niet altijd goed uitkomen. Hoort het dan echt wel bij zingeving?” (Par-
ticipant 6)

b) Implementatievaardigheden
Een belangrijk onderdeel van het professioneel zelfvertrouwen dat 
door de participanten werd omschreven, waren implementatievaar-
digheden. Alle participanten waren in staat om te beschrijven waar 
op hun afdeling mogelijkheden waren om de zorg voor zingeving 
te verbeteren. Slechts een kleine minderheid ondernam echter actie 
om van hieruit verbeterprojecten op te starten. Voorbeelden van 
verbeterprojecten waar wel aan werd gewerkt, waren het optimalise-
ren van consultatieverzoeken voor de geestelijk verzorger en het toe-
voegen van vragen over zingeving aan de anamnese. De participan-

Figuur 1: Schematische weergave van de factoren en subfactoren
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ten die niet bij verbeterprojecten betrokken waren, gaven aan dat dit 
vooral kwam door de korte ligduur van de patiënten op hun afde-
ling. Zij gaven aan dat het hebben van aandacht voor zingeving op 
een dergelijke afdeling moeilijker is. Patiënten op de dagbehande-
ling worden bijvoorbeeld vaak vergezeld door een naaste, waardoor 
de vaz’s op deze afdeling het als moeilijker ervoeren om met deze 
patiënten in gesprek te gaan over zingeving.

“Mensen liggen hier kortdurend, wat je als een soort van een bedrei-
ging kunt zien, waardoor je niet goed aan zingeving kan werken. Maar 
daar kan je niks aan veranderen.” (Participant 8)

c) Jezelf positioneren
Een derde belangrijk onderdeel van professioneel zelfvertrouwen 
was het jezelf positioneren als vaz. De participanten die aan verbe-
terprojecten werkten, waren ook de participanten die zich binnen 
het team konden positioneren, omdat hun houding hen zichtbaar 
maakte. Een jaar na implementatie vond een meerderheid van de 
participanten het nog steeds moeilijk om zichzelf in het team te 
positioneren. Eén participant beschreef tijdens het interview hoe zij 
aan het denken was gezet over haar positionering in het team nadat 
zij erachter was gekomen dat het team haar niet wist te vinden voor 
aan zingeving gerelateerde vragen.

“Dat de geestelijk verzorger daarmee naar ons kwam van: “Ik heb een 
paar keer vragen gehad uit het team.” In plaats van dat ze naar ons toe 
waren gekomen. Dus ja, in die zin moeten wij denk ik ook onze rol, 
ja gewoon meer aanvulling gaan geven. Hoe moet je het zeggen, meer 
beschikbaar staan ofzo.” (Participant 6)

Factor 2: Tijd
Een tweede sleutelfactor die in deze studie werd geïdentificeerd was 
tijd. De participanten gaven aan dat ze tijd nodig hadden om de rol 
van vaz competent uit te voeren, bijvoorbeeld voor het voorbereiden 
van verbeterpunten en casusbesprekingen. De participanten kregen 
vier uur per maand om hun rol te vervullen, maar deze stonden niet 
in het rooster ingepland. Het gevolg hiervan was dat de participan-
ten zelf via hun leidinggevende of planner moesten regelen dat de 
uren ingepland werden. Een grote meerderheid van de participanten 
koos er daarom voor om deze tijd niet te gebruiken.

“Dat moeten we dan eigenlijk zelf doen: dat je dan één keer een dag 
plant of twee keer een dagdeel. En dan moet je dat zelf eigenlijk op de 
lijst zetten. Nu zijn het vaak overuren.” (Participant 2)

Factor 3: Ondersteuning en coaching
Een belangrijke factor in het functioneren van de geïnterviewde 
vaz’s was ondersteuning en coaching door de geestelijk verzorger, de 
vaz plus en de intercollegiale bijeenkomsten.

a) Geestelijk verzorger
Uit de interviews bleek dat de geestelijk verzorger een belangrijke rol 
speelde bij de ondersteuning en coaching van vaz’s. Een grote meer-
derheid van de participanten was positief over de samenwerking 
met de geestelijk verzorger om de aandacht voor zingeving te ver-
beteren. De geestelijk verzorger ondersteunde en coachte de vaz’s in 
hun rol onder andere door middel van het bijwonen van casusbe-
sprekingen. Tijdens deze besprekingen hielp hij de vaz’s door de ver-
schillende kanten van de casussen onder de aandacht te brengen. De 
deelnemers die een gebrek aan professioneel zelfvertrouwen ervoe-
ren, leken hier vooral behoefte aan te hebben. 

“Dan wordt zo’n casus van meerdere kanten belicht, zodat iedereen er 
weer net even anders tegenaan kijkt.” (Participant 4)

b) Verpleegkundig aandachtsvelder plus (vaz plus)
De rol van de vaz plus werd als ondersteunend ervaren door de vaz’s. 
De helft van de participanten benoemde de vaz plus specifiek als 

bevorderende factor voor het bekwaam vervullen van de rol van vaz.

“Zij is degene die stimuleert, die anderen motiveert, bij wie je met 
vragen terecht kan.” (Participant 7)

De vaz plus coachte nieuwe vaz’s in het vervullen van hun rol en 
ondersteunde hen in praktische zaken. De vaz plus verstrekte bij-
voorbeeld posters met vragen aan de vaz’s die gebruikt konden 
worden om met patiënten in gesprek te gaan over zingeving. De 
vaz’s konden deze posters gebruiken om collega’s te helpen die 
moeite hadden om gesprekken over zingeving aan te gaan. Derge-
lijke vormen van ondersteuning en coaching maakten het voor de 
participanten makkelijker om hun rol competent uit te voeren.

c) Intercollegiale bijeenkomsten
Vanuit de interviews werd duidelijk dat intercollegiale bijeenkom-
sten een belangrijke rol speelden bij de coaching en ondersteuning 
van vaz’s. Deze bijeenkomsten met alle vaz’s werden door een meer-
derheid van de participanten als een bevorderende factor ervaren. 
De vaz plus organiseerde deze bijeenkomsten, stelde de agenda op 
en voorzag iedereen naderhand van notulen. Volgens de participan-
ten zat de toegevoegde waarde van de bijeenkomsten in de mogelijk-
heid om ideeën onderling uit te wisselen en te leren van elkaar wat 
wel en niet werkt op de verschillende afdelingen. 

“De laatste keer bespraken we: waar staan we nu, waar lopen we 
tegenaan. Heeft iemand nog ideeën over de toekomst? Die afdeling is 
daarmee bezig geweest. Daar leer je dan als andere afdeling ook weer 
van.” (Participant 6)

De participanten benoemden een aantal verbeterpunten voor de bij-
eenkomsten: vaker bijeenkomsten organiseren en meer aandacht 
voor afdelingen waar patiënten kort opgenomen lagen.

Factor 4: Teamfunctioneren
De vierde factor die in deze studie werd geïdentificeerd, was team-
functioneren. Binnen deze factor kunnen twee subfactoren worden 
onderscheiden: samenwerking en teamcultuur.

a) Samenwerking
De manier waarop er samen werd gewerkt binnen de teams had 
volgens de geïnterviewde vaz’s invloed op hun functioneren. Binnen 
de teams van de geïnterviewde vaz’s waren aandachtsvelders aan-
gesteld voor verschillende aandachtsgebieden. In een deel van de 
teams werden tijdens het teamoverleg structureel aandacht besteed 
aan de onderwerpen van de verschillende aandachtsvelders. 

“Ieder werkgroepje moet zich vertegenwoordigen tijdens die teamver-
gadering. Vroeger was het eigenlijk van: “nou, heb je nog wat”. Maar 
het is nu zo dat iedereen zich voor moet bereiden”. (Participant 2)

Uit de interviews bleek echter dat aandacht voor de verschillende 
onderwerpen ook regelmatig werd overgeslagen als het team vond 
dat er belangrijkere zaken te bespreken waren.

“Nu zijn er weer andere dingen die een grotere rol spelen [COVID-19]. 
En dan komen dit soort dingen even op de tweede plek” (Participant 5)

Een meerderheid van de participanten ondervond weerstand vanuit 
hun team. Deze weerstand was vooral merkbaar aan het begin van 
2018. Bij de helft van de teams was de weerstand afgenomen toen 
het jaar verder vorderde. Bij de andere helft van de teams van de 
participanten had dit langer geduurd, of was er ten tijde van het 
interview nog steeds sprake van weerstand.

“En wij hadden dat eerlijk gezegd misschien ook niet echt verwacht, 
dat het zo zou lopen [dat er zoveel weerstand vanuit het team zou 
komen]. En als je daar dan tegenaan loopt, dan hoor je dat later wel 
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terug, dat dat kan gebeuren. En dan denk je: okee, dus die verwach-
ting moet je dan ook gewoon bijstellen en eigenlijk niet hebben.” (Par-
ticipant 3)

Een gebrek aan weerstand of het vermogen om te gaan met weer-
stand maakten het gemakkelijker om zingeving bespreekbaar te 
maken. Dit maakte het ook gemakkelijker om nieuwe werkwijzen te 
introduceren.

b) Teamcultuur
Uit de interviews bleek dat teamcultuur een ander belangrijk onder-
deel van teamfunctioneren was. Het vervullen van de rol van vaz 
werd als gemakkelijker ervaren in teams met een open dialoog-
cultuur. In een meerderheid van de afdelingen van de participan-
ten werd de cultuur gekenmerkt door verpleegkundigen die elkaar 
accepteerden zoals ze waren, en daar werd feedback slechts spaar-
zaam gegeven. Op een afdelingen met een meer open dialoog-
cultuur, gaven verpleegkundigen elkaar wel regelmatig feedback. 
Wanneer participanten op een dergelijke afdeling een verbeterplan 
wilden implementeren, werkte deze feedback als een bevorderende 
factor. Zo konden vaz’s feedback geven als het plan niet werd opge-
volgd, en zagen ze ook dat collega’s elkaar aanspraken als de afge-
sproken werkwijze niet werd gevolgd.

“We hebben een team dat altijd vooruit denkt en de zorg wil verbe-
teren. Dus als je dingetjes aankaart van: dit of dat. Dan krijg je als 
reactie: daar kunnen we best wat mee doen.” (Participant 5) 

Discussie
De resultaten van de analyse suggereren dat de factoren professio-
neel zelfvertrouwen, tijd, ondersteuning en coaching, en teamfunc-
tioneren van invloed zijn op het vermogen van ziekenhuisverpleeg-
kundigen om de rol van vaz competent uit te voeren. Uit de inter-
views bleek dat professioneel zelfvertrouwen en tijd sleutelfactoren 
waren voor de participanten. In dit onderzoek vormde gebrek aan 
professioneel zelfvertrouwen de grootste belemmerende factor voor 
de participanten, terwijl ondersteuning en coaching de meest bevor-
derende factor was.

De intra-persoonlijke sleutelfactor professioneel zelfvertrouwen ver-
deelde de geïnterviewde vaz’s in twee groepen. Eén groep met vaz’s 
met professioneel zelfvertrouwen die betrokken waren bij verschil-
lende verbeterprojecten, en een groep vaz’s met beperkt professio-
neel zelfvertrouwen die moeite hadden om de aandacht voor zin-
geving op hun afdeling te bevorderen. Holland et al. (38) beschrij-
ven professioneel zelfvertrouwen als “een dynamisch, groeiende per-
soonlijke overtuiging van een professional of student. Dit omvat 
een begrip van en een geloof in de rol, reikwijdte of praktijk en het 
belang van het beroep, en is gebaseerd op hun vermogen om compe-
tent aan deze verwachtingen te voldoen, bevorderd door een proces 
van bevestigende ervaringen”. Deze beschrijving laat zien dat het 
professioneel zelfvertrouwen veelomvattend is en het is daarom niet 
verwonderlijk dat de afwezigheid of aanwezigheid ervan het vermo-
gen van vaz’s om op een competente wijze te functioneren dermate 
beïnvloedt. 

Onderzoek toont aan dat het geven van feedback, met name posi-
tieve bekrachtiging, het professioneel zelfvertrouwen kan vergroten 
(39,40). Daarnaast kan volgens Cotterell et al. (36) het vertrouwen 
om de rol van aandachtsvelder te vervullen worden vergroot door 
ondersteuning en back-up van een collega-aandachtsvelder en spe-
cialisten op het gebied waar de aandachtsvelders opereren. Bij ver-
schillende initiatieven waarbij aandachtsvelders werden ingezet, 
kregen zij ondersteuning in de vorm van intercollegiale bijeen-
komsten, hetgeen in lijn is met het aandachtsveldersproject in deze 
studie (41-46). Echter, een additioneel element wat in veel andere 
onderzoeken werd geïmplementeerd was een combinatie van inter-
collegiale bijeenkomsten en educatieve sessies (41,46,47).

Allen et al. (48) onderzochten de kenmerken van aandachtsvelders 
die acht jaar na implementatie bijgedragen hadden aan duurzame 
evidence-based praktijkveranderingen. Zij geven aan dat aandachts-
velders meer vertrouwen hebben in hun rol als ze doorlopende edu-
catieve ondersteuning krijgen. Succesvolle doorlopende educatie 
zou uitdagingen in de praktijk meteen moeten aanpakken. Educa-
tie zou onderwerpen zoals implementatievaardigheden, training in 
verandermanagement en presentatievaardigheden kunnen bevatten 
(41,46,48,49).

Tijd werd door de participanten als belangrijke factor ervaren 
voor het vervullen van de rol van vaz. Er werd voor hen wel tijd 
beschikbaar gesteld, maar zij moesten zelf via hun leidinggevende 
of planner regelen dat ze vrij gepland werden tijdens deze uren om 
te werken aan hun taken als vaz. Het niet voldoen aan randvoor-
waarden is geen uniek probleem bij projecten met aandachtsvelders 
(26,41,43,46). Onvoldoende tijd kan ertoe leiden dat aandachts-
velder zich niet gesteund en ondergewaardeerd voelen en vormt 
daarmee een bedreiging voor de duurzaamheid van aandachtsvel-
derprogramma’s (42,46). 

Een optimaal teamfunctioneren werd door de aandachtsvelders als 
een randvoorwaarde gezien. Het grootste deel van de participan-
ten had te maken met weerstand tegen de veranderingen die zij pro-
beerden te introduceren op de afdelingen. Een aantal participanten 
gaf ook aan zich hier niet op voorbereid te hebben. Het zou waar-
devol kunnen zijn om het professioneel zelfvertrouwen van vaz’s 
te vergroten om zo beter om te kunnen gaan met weerstand in een 
team en andere samenwerkingsproblemen. Verandermanagement 
is volgens Horton (50) een belangrijk onderdeel van een onderwijs-
programma voor aandachtsvelders. In het onderzoek van Lloyd et 
al. (46) werd het vermogen van aandachtsvelders om verandering 
teweeg te brengen vergroot door de hulp van een specialist in een 
verandermanagement.

Sterke punten en beperkingen
Om de betrouwbaarheid te vergroten werden in dit onderzoek de 
thema’s in overleg met de hoofdonderzoeker en een collega-onder-
zoeker ontwikkeld. Daarnaast werden de ontwikkelde thema’s 
gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met een groep ervaren 
onderzoekers. Ook werden de betrouwbaarheid en overdraagbaar-
heid vergroot door een rijke beschrijving van de thema’s (29).

Selectiebias zou een rol kunnen hebben gespeeld in dit onderzoek. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in een klein perifeer ziekenhuis en 
er was weinig variatie in de steekproef. Alle deelnemers waren vrou-
welijk en zeven van de acht deelnemers hadden een religieuze ach-
tergrond. Opvallend was dat er geen hbo-opgeleide verpleegkundi-
gen waren. Dit onderzoek geeft dan ook alleen de belemmerende en 
bevorderende factoren weer die onder deze populatie gevonden zijn. 
Voor zover er relevante overeenkomsten met de onderzochte popu-
latie zijn, is er echter geen reden om op voorhand generaliseerbaar-
heid uit te sluiten.

Tijdens de dataverzamelingsperiode hebben een aantal vaz’s hun 
interviewafspraak geannuleerd vanwege de COVID-19 pandemie. 
Dit resulteerde in een kleiner aantal participanten (n=8) dan oor-
spronkelijk bedoeld, waardoor het voeren van een controle-inter-
view niet mogelijk was. Datasaturatie kan daarom niet worden 
bevestigd. De interviews hadden een beperkte duur van gemiddeld 
24 minuten. Desondanks leverden de interviews rijke data op.

De onderzoekers hadden de intentie om face-to-face interviews af te 
nemen, om het opbouwen van rapport met de participanten te ver-
gemakkelijken. Vanwege de COVID-19 pandemie konden echter 
slechts drie van de acht interviews face-to-face worden afgenomen. 
In de praktijk bleek het opbouwen van rapport geen probleem te 
vormen, hetgeen in lijn is met onderzoek dat aantoont dat telefo-
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nische interviews ook in kwalitatief onderzoek productief kunnen 
worden ingezet (51). 

Ondanks deze mogelijk beperkingen heeft deze studie inzicht 
gegeven in de ervaren belemmerende en bevorderende factoren van 
ziekenhuisverpleegkundigen die de rol van vaz vervullen.

Conclusie en aanbevelingen
Aandacht hebben voor zingeving is een belangrijke taak van de ver-
pleegkundige, maar blijkt niet altijd een geïntegreerd onderdeel van 
het professionele gedrag van verpleegkundigen te zijn. Het aanstel-
len van vaz’s in het ziekenhuis kan ervoor zorgen dat verpleegkun-
digen zich bewuster worden van behoeften op het gebied van aan-
dacht voor zingeving van patiënten. Daarnaast lijkt de aanstelling 
van vaz’s ertoe te leiden dat verpleegkundigen regelmatiger aan-
dacht hebben voor zingeving en competenter worden in het geven 
ervan. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de factoren pro-
fessioneel zelfvertrouwen, tijd, ondersteuning en coaching, en team-

functioneren volgens de respondenten van invloed zijn op het ver-
mogen van ziekenhuisverpleegkundigen om de rol van vaz compe-
tent uit te voeren. Gebrek aan professioneel zelfvertrouwen vormde 
in dit onderzoek de grootste belemmerende factor voor de partici-
panten, terwijl ondersteuning en coaching de meest bevorderende 
factor was.
Aanbevolen wordt dan ook om het professioneel zelfvertrouwen 
van vaz’s te versterken door middel van het uitbreiden van de inter-
collegiale bijeenkomsten met educatieve sessies gericht op het opti-
maliseren van kennis, implementatievaardigheden en positione-
ring. Hierbij kan gedacht worden aan educatie met als doel het zich 
verder vertrouwd maken met de materie en mogelijk de eigen zin-
geving, aangezien zelfhantering ook zelfinzicht vraagt. Verder wordt 
aanbevolen om de vaz’s meer tijd te geven om de rol te vervullen.

Nader onderzoek is nodig om te bepalen of versterking van de 
geïdentificeerde factoren bijdraagt aan het in stand houden van de 
veelbelovende resultaten van eerder onderzoek.

Summary
TITLE: Supporting spiritual care in patient care: a qualitative 
study of barriers and facilitators of Dutch hospital nurses in 
the role of Link Nurse Spiritual Care

AIM 
Spiritual care should be a key nursing focus. However, spiri-
tual care is not always an integrated part of nurses’ professio-
nal behaviour. Previous research showed that the appointment 
of Link Nurses Spiritual Care (LNSCs) in a hospital can lead, 
in the short term, to a greater awareness of the spiritual needs 
of patients. This study explores Dutch hospital nurses’ experi-
ences of the barriers to and facilitators of their ability to com-
petently perform their role as LNSC regarding spiritual care 
support, one year after implementation of the role.
METHOD
A generic descriptive qualitative approach was used. Thematic 
analysis was used for data analysis.

FINDINGS
Eight LNSCs were interviewed. Four themes were identi-
fied: professional confidence, time, support and coaching, and 
team functioning. 
DISCUSSION
Despite the small sample, this study complements previous 
research on LNSC with insight into the barriers to and facili-
tators in performing their role. It also gives concrete suggesti-
ons to increase the professional confidence of LNSCs.
CONCLUSION
In this study, the lack of professional confidence was the gre-
atest barrier for the participants, while support and coaching 
was the greatest facilitator. It is recommended to strengthen 
the professional confidence of LNSCs by expanding the peer 
meetings with educational sessions.

Keywords 
Barriers, facilitators, link nurse, hospital, spiritual care
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