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Hoe herken je zingevingsvragen 
en hoe ga je er mee om? 

 
Maastricht, 13 april 2018 

Prof dr Carlo Leget, Universiteit voor Humanistiek 
www.zorgethiek.nu 

High five (Christiaan Rhodius) 

 (…) 

 “Ik heb geen kans onbenut gelaten en heb geknokt voor wat ik 
waard ben.” Ook nu zal ze elke mogelijkheid tot behandeling 
aangrijpen als deze er is. Maar tegelijkertijd zegt een stem in haar 
dat het nu wel genoeg is geweest. Ook andere stemmen laten van 
zich horen. De angst voor wat komen gaat. Het moeten achterlaten 
van haar dochters met wie ze een drie-eenheid is geworden na haar 
scheiding. De eigen manier van verwerken die ze alle drie hebben. 
De fricties die dat met zich mee kan brengen. Haar rol als moeder 
die wil zorgen en wil blijven zorgen. De grote steun die de 
casemanager vanuit Bardo Hospice is. De noodzaak te denken over 
de plaats waar je wil overlijden. Overlijden dat je helemaal niet wil, 
maar toch moet. 

 

 

 Het is een kakafonie van stemmen. Een koor waarbij steeds weer een 
andere stem de boventoon zingt. Verwarrend, maar zeker niet 
ongebruikelijk bij mensen in haar situatie zo vertel ik haar. Als het lukt 
de veelheid aan stemmen inderdaad als een koor te zien, geeft het de 
mogelijkheid om elke stem aandacht te geven als deze de boventoon 
voert. In het gesprek lopen we samen de verschillende stemmen langs. 
(...) 

 

 

 
Het is een item… 

http://www.pallialine.nl/spirituele-zorg 

“Palliatieve zorg is een benadering 

die de kwaliteit van het leven 

verbetert van patiënten en hun 

naasten die te maken hebben met 

een levensbedreigende aandoening,  

door het voorkomen en verlichten van 

lijden, door middel van vroegtijdige 

signalering en zorgvuldige 

beoordeling en behandeling van 

pijn en andere problemen van 

lichamelijke, psychosociale en 

spirituele aard.”  

(WHO-definitie) 

Richtlijn NL: 2010 
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VS: Consensusdocument 
Puchalski CM e.a., Improving the quality of spiritual care as a 

dimension of palliative care: the report of the consensus 
conference. Journal of Palliative Medicine 2009; 12: 885-904. 
 

- Consensusconferentie 17-18 februari 2009, California 

- Voortbouwend op eerdere literatuur, National Consensus Project 
Guidelines, National Quality Forum Preferred Practices 

- Definitie spiritualiteit 

- Theoretisch raamwerk bio-psycho-sociaal-spiritueel model 

- Onderlinge situering van professionele rollen en competenties 

- Eigen professionele domein geestelijk verzorger 

- Nadruk op scholing en institutionele inbedding  

Maar… wat is het? 

Problemen met ‘spiritualiteit’ 

1. Geen algemeen geaccepteerde kaders 
(diverse tradities, secularisatie) 

2. Verschillende disciplines met eigen 
conceptuele netwerken (th,fi,psy,soc) 

3. Intiem onderwerp (authenticiteit) 

4. Verwarring met religiositeit 

5. Noodzaak van eigen ervaring 

6. Overvragen zorgverleners? 

Hoe noemen we de richtlijn? 

• Zingeving 

• Existentiële vragen 

• Levensvragen (‘trage vragen’) 

• Levensbeschouwing 

• Spiritualiteit  

• Geestelijk leven 

• Geloof 

• Godsdienst 

• Religie 
 

Keuze: termen zingeving EN spiritualiteit, maar wel met uitleg, dus….
 waar hebben we het over? 

 Spiritualiteit  

is de dynamische dimensie van het menselijke leven 
die verband houdt met de wijze waarop personen 
(individu en gemeenschap)  

betekenis, 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. 

EAPC Taskforce 2010  
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Het kleine meisje van meneer Linh 
Psychologisch 

• Traumatische gebeurtenis: kind en 
kleinkind overleden 

• Ontheemd 

• Stagnatie in rouwproces: ontkenning 
van de realiteit 

• Tekenen van dementie 

 Interventie: nieuw thuis, goede verzorging en 
rouwtherapie 

Spiritueel 

• Wat houdt je gaande? 

• Waar leef je voor?  

• Waar is je thuis? 

• Wie ziet je staan?  

  

Geen definitie, maar 
zoekontwerp: Wat inspireert je? 

• Geraakt worden: ontvankelijkheid, 
emoties, cognities 

• Levensvragen 

• In beweging gezet worden 

• Iets van buiten: een ‘meer’ 
(transcendentie) 

• Transformatie (proces) 

• Onderhouden (deugd, cultuur) 

Waar zit het? 

Rouw is het geheel van reacties… 

spiritueel 

lichamelijk 

sociaal psycho- 

Verdriet, angst, 
agressie, schuld 
machteloosheid, 
verwardheid, 
gespannenheid, 
concentratieverlies 

Teruggetrokkenheid, 
vermijden situaties, 
eenzaamheid 

Slaapproblemen, 
eetlust, hoofdpijn 
energie verlies  

…die optreden 
na verlies van 
een persoon 
met wie een 
betekenisvolle 
relatie bestond 
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klacht – behoefte – vraag – wens – …?   

lichamelijk 

sociaal psycho- 

Door de uitingen heen luisteren 

spiritueel 

lichamelijk 

sociaal psycho- 

“Een grote meerderheid van de Nederlanders (82%) gaat 
nooit of bijna nooit naar de kerk en slechts 14% gelooft in 
een persoonlijke God. Voor veel Nederlanders is het 
christendom tot een onbekende of exotische wereld 
geworden.” 

God in Nederland 

Spiritualiteit 
Religiositeit 

‘Kerkelijkheid’ 
(institutioneel) 

Wat weten we van iemand? 

Hoe doe je het? 

Stilte (Sander de Hosson) 

 (…) 

 ‘Als ik de verpleegkundige vraag om de familie te bellen om een 
gesprek dezelfde dag te plannen, krijg ik het koud. Een wee gevoel 
in mijn maag. Hoe vertel je in godsnaam aan iemand van nog geen 
20 dat hij zal doodgaan? 

 Hoewel ik soms meerdere keren per week een dergelijk gesprek voer 
kan het onmogelijk routine worden. Ik heb geleerd van eerdere 
gesprekken. Een van de grootste missers die ik maakte was om te 
blijven praten. Want ja: dat heb ik gedaan. Oeverloos. Over 
behandelingen, over chemotherapie, over bestralingen, over keuzes 
daartussen en over alles wat op dat moment voor een patiënt nog 
helemaal niet belangrijk is. Het beste is de boodschap snel en helder 
te brengen. In de regel zijn daarvoor hooguit drie zinnen nodig. 
Want het is die ene regel, of eigenlijk dat ene woord, waar het op 
dat moment allemaal om gaat: ,,U zult doodgaan.” 
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 Alles wat er verder wordt gezegd in die eerste momenten waarin het 
doodvonnis valt is nutteloos en zinloos. Want misschien lijkt het 
doodstil in de spreekkamer, de hoofden tegenover mij vullen zich met 
een oorverdovend geluid, het geluid van totale paniek. Hoe arrogant is 
het om te denken dat die te veranderen is met een paar woorden van 
mijn kant. Woorden die op zulke momenten dan ook niet passen. 
Waanzin is niet in woorden te vatten. (…) 

 Ik zet me schrap. Ik begin. Ik zal me altijd goed blijven herinneren hoe 
onzeker ik zal klinken. Prevelend vertel ik over de scan in een zin die 
overloopt in de diagnose longkanker. Dan vertel ik hem dat de ziekte 
niet meer te genezen is. Ik vertel hem dat hij uiteindelijk dood zal 
gaan. 

 En dan stop ik met praten. Het wordt helemaal stil. Misschien wel 
minutenlang, althans zo voelt het. Minutenlang waarin niemand iets 
zegt. Waarin hij uit zal zoomen. En weg zal kijken. Over de velden en 
de bomen. Waarin zijn moeder een arm om hem heen slaat. Ik denk 
niet dat ik in mijn carrière vaker een beeld zal zien dat meer 
gruwelijkheid omvat dan dit ene beeld.’ (…) 

 

 

Aandacht 

Begeleiding 

Crisis 
2006 
2010 
2018 

De nieuwe richtlijn zingeving en 
spiritualiteit in de palliatieve fase 

De juiste houding 

Ruimte in de zorgverlener 

• luisteren: de vraag open 
aanhoren 

• antwoorden: de vraag 
geopend teruggeven 

 

Ruimte in de zieke 

• beleving en emoties 

• openen van nieuwe 
perspectieven  

Het begint bij: innerlijke ruimte 

- Openheid, ontvankelijkheid 

- Vertrouwen 

- Mildheid 

- Humor 

- Barmhartigheid 

   

 “Ken uzelf” 

Wat is innerlijke ruimte niet? Wat is innerlijke ruimte wel? 



6 

Innerlijke ruimte 

… in de zorgverlener 

… in de zieke 

… in de naaste Hoe luister je? 

Hoe luister je? 

spiritueel 

lichamelijk 

sociaal psycho- 

Luisteren in laagjes: 

Somatisch Beschrijving van de 
werkelijkheid 

Psycho- Ervaring en emoties 

Sociaal Verbinding met 
levensverhaal, identiteit 

Spiritueel Krachtbronnen, inspiratie 

M
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Hoe doe ik het concreet? 

1. Aandacht voor verschillende 
betekenislagen 

2. Omgaan met vragen waarop je geen 
antwoord kunt geven 

3. Aandacht voor het spirituele proces 
(van normale worsteling tot crisis) 

Hoe breng je het ter sprake? 
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Keuze: alleen gv-er of alle 
zorgverleners? 

zorgdimensie 

zorgpraktijk 

(A) Verkennen (‘screening’) 

Korte verkenning: 
 

1. Wat houdt u in het bijzonder bezig op dit moment?  
 

2. Waar had u vroeger steun aan in moeilijke situaties? 
(Geloof? Levensbeschouwing? Gemeenschap?)  
 

3. Wie zou u graag bij u willen hebben? Wie zou u kunnen 
steunen? 

(B) In kaart brengen (rapporteren) 

Wie ben ik en 
wat wil ik 
werkelijk? 

Hoe ga ik om 
met het lijden? 

Hoe kan ik 
afscheid nemen? 

Hoe kijk ik terug 
op mijn leven? 

Waar  
mag ik op 
hopen? 

Doen - 
laten 

Innerlijke 
ruimte 

Herinneren 
-vergeten 

Vasthouden 
- loslaten 

Geloven 
- weten 

Ik - 
ander 

Hoe gaat u om 
met de pijn? 
Wat wilt u dat 
we nog doen? 
Wat wilt u dat 
we laten? 

Waar houdt u zich 
aan vast? Wie of wat 
geeft u kracht in deze 
situatie? 
Wat kunt u moeilijk 
loslaten?  

Heeft u de ruimte om uzelf te zijn tijdens 
uw ziekte? Is uw leven ‘af’? 
Neemt u afscheid van het leven op de 
manier die bij u past? Hoe wilt u herinnerd 
worden? 

Denkt u wel eens na 
over het einde? 
Wat betekent de dood 
voor u? 
Heeft u steun aan een 
geloof of levens-
beschouwing? 

Als u terugkijkt op uw 
leven tot nu toe, hoe is 
de balans dan? 
Zijn er dingen die u nog 
recht wilt zetten? 

Wat wordt de standaard? 
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Het kwaliteitskader palliatieve zorg 

Op 3 oktober 2017 uitgebracht en richtinggevend 
bedoeld (dus niet zoals het kwaliteitskader-
verpleeghuiszorg ‘wetgevend’).  

Er volgt nog een heel traject: betrokken partijen 
gezamenlijk tot invulling en zo nodig wijziging kunnen 
komen; het zal (voorlopig) ook niet bij het ZiNl 
voorgedragen worden voor opname in het ‘Register’. 

Doel: zicht te geven op (meer eenheid van taal bij) het 
wat en wanneer van de palliatieve zorg. 

www.pallialine.nl 

 

   

Inhoud kwaliteitskader 

• Tien domeinen staan beschreven 

• Domein 6: spirituele zorg 

– Standaarden en criteria 

– Richtlijnen (2018) 

– Meetinstrumenten  
(Lastmeter) 

Kwaliteitskader: standaard en criteria 

Standaard 
De patiënt en diens naasten ervaren aandacht 
voor wat voor hen van betekenis is en ontvangen 
passende ondersteuning bij spirituele [1] en 
existentiële vragen en behoeften. 

 

 
[1] in de criteria wordt waar 'spiritueel' staat wordt ook, religieus en 
zingeving bedoeld 

Dank voor uw aandacht 

c.leget@uvh.nl 

http://www.pallialine.nl/

