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Presentatie regiobijeenkomst 
Midden Nederland 





Overzicht 

•Wat is humanisme ook al weer? 

•Ervaringen UvH: zingeving en humanisering 

•Ervaringen UvH: afstudeerders 

•Waar letten we op bij functioneren: ‘Leiden & Spielen’? 

•Richtlijn / module over bestaansvragen? 

•Een acronym 
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Wat is humanisme ook al weer? 
Stephen Law (2011) 

Menselijke waarden en waardigheid: iedereen 

 

Specifieker: een levensbeschouwing 

 

1. Wetenschap en rede: van grote waarde 

2. Atheïstisch of agnostisch (scepsis over God) 

3. Dit leven is het enige leven dat we hebben 

4. Commitment aan belang van moraliteit 

5. Individuele, morele autonomie 

6. Onze levens kunnen zinvol zijn zonder een God 

7. Secularist, democratisch, tégen dwang door religie 
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Universiteit voor Humanistiek 

 

Zingeving & humanisering 
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“De mooiste studie 
is DE MENS” 

J. Dewey, 1991; In P . Derkx. 2011 



Joan Tronto: ZORG 

The care relationships among humans are part 
of what mark us as human beings. 

 

Caring, for ourselves and others, should be the 
highest value that shapes how we view the 
economy, politics, and institutions such as 
schools and the family. 
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Joan Tronto  

zorg-ethica, politicoloog  

2014 eredoctoraat UvH 
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Zingeving: Smaling & Alma 
(Waarvoor je leeft. 2010, p. 23)  

 ‘Zingeving is een persoonlijke verhouding tot de wereld  

 

 waarin het eigen leven geplaatst wordt in een breder kader van samenhangende 
betekenissen,  

 

 waarbij doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid en transcendentie worden 
beleefd,  

 

 samen met competentie en erkenning,  

 

 zodat ook gevoelens van gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren.’ 
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zingeving 

WELBEVINDEN 

ZINGEVING 

spiritualiteit 

RELIGIE 
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NEEDS FOR MEANING  
Baumeister (Meanings of Life 1991; in Derkx, 2011) 

 
Baumeister Alma & Smaling 

Mooren 
Derkx 
 

1 Purpose Doelgerichtheid  toekomst 

2 Moral worth Morele rechtvaardiging juist handelen 

3 Self-worth Eigenwaarde zelfrespect 

4 Efficacy Competentie controle 

‘The essence of meaning is connection’ 
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NEEDS FOR MEANING  
Baumeister (Meanings of Life 1991; in Derkx, 2011) 

 
Baumeister Alma & Smaling 

Mooren 
Derkx 
 

1 Purpose Doelgerichtheid  toekomst 

2 Moral worth Morele rechtvaardiging juist handelen 

3 Self-worth Eigenwaarde zelfrespect 

4 Efficacy Competentie controle 

5 Comprehensibility Begrijpelijkheid waarom 

6 Need to belong Connectedness Verbondenheid interpersoonlijk 

7 Transcendence Transcendentie ↕↔ 



Christa Anbeek: OERVRAGEN 
Anbeek & De Jong (2013). De berg van de ziel. 
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God Van ultiem belang 

Schepping De natuur die wij zijn 

De mens: waarde, ellende De mens 

Christologie, verzoening Het is zoals het is 

H. Geest Luchtigheid 

Kerk, gemeenschap Gebroken gemeenschap 

Eschatologie Toekomst 

GRENSERVARIN
G 
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Levensnarratief 
(McAdams, bv. 2006; bv. The stories we live by 1993) 

 
Een persoon creëert een ‘meaningful self’ 

door de individuele en sociale constructie  

van een samenhangend levensverhaal. 

 

• Reconstrueren van het verleden + Anticiperen op de toekomst =  
- Identiteit 
- Zingeving 
- Samenhang 

 

• Psychotherapie: therapeut helpt reconstructie  

 

• Wetenschap:  
- Constructivisme: structuur en vaste thematische componenten (plot) 
- Positieve psychologie 

 



Gauguin (1897): "D'ou venons-nous ? Que sommes-nous ? Ou allons nous ?" [Museum of fine arts, Boston] 
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Martela & Steger 2016 (J Pos Psychol) 
The three meanings of meaning in life 

• Purpose 

• Coherence 

• Significance 



Gauguin (1897): "D'ou venons-nous ? Que sommes-nous ? Ou allons nous ?" [Museum of fine arts, Boston] 
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Martela & Steger 2016 (J Pos Psychol) 
The three meanings of meaning in life 

• Purpose 

• Coherence 

• Significance 

motivational 
cognitive 

affective 
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Afstudeerders: Anke Lauke (2014) 
Geestelijke verzorging en herstelondersteunende zorg 
 
 
 

• Interviews bij cliënten (n=5)  en verpleegkundigen (n=6) 
 

• Zingevingcomponenten kómen voor, maar versnipperd 
 

• De mogelijkheid om iets voor anderen te betekenen, wordt beleefd als grote 
zingevingsbron voor het herstelproces. 
 

• Goede kansen voor scholing van herstelwerkers door geestelijk verzorgers:  

 



Sabine Crooijmans (2015) 
In hoeverre behoort spirituele zorg tot de 

professionaliteit van kinderverpleegkundigen? 

Amalia kinderziekenhuis Nijmegen: 
• N=38 kinderverpleegkundigen (29%) 
• Meerderheid: affiniteit met spiritualiteit 
• Velen komen er persoonlijk aan toe 
• Vinden zichzelf niet goed onderlegd 
• Weinig tijd 

 

↑ Aspecten van spiritualiteit volgens 
Fitchett (2002), zoals herkend door 
de verpleegkundigen. 

Situaties waarin levensthema’s   →  
met kinderen aan bod komen 
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Saskia de Waard (2016) 
Een vergelijkend onderzoek naar de benaderingswijzen 

van geestelijk verzorgers (GV n=5) en ervaringsdeskundigen (ED n=5) 
ten aanzien van cliënten en de omgang met 

zingeving, herstel en narratieve identiteit 

Herstelprincipes GV+ED (beiden) :  
– Empowerment 

– Leven voorbij de aandoening 

– Hoop 

– Zingeving (‘vuur weer vinden’) 

– Verbondenheid 

– Maatschappelijk herstel  

– Identiteit 

– Zelfvertrouwen 

– Uniek en persoonlijk proces (ED) 

– Ervaringsdeskundigheid (ED) 

– Tegengaan van stigmatisering (ED) 

– Eigen verhaal …………… (niet?!) 
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Zingevingaspecten Derkx, GV+ED (beiden) :  
– Doelgerichtheid 

– Competentie (‘keuzes’) 

– Begrijpelijkheid (meest GV) 

– Verbondenheid  (‘bondgenoot’) 

 

– Morele rechtvaardiging (ED) 

– Eigenwaarde 

– Transcendentie (GV) ‘breder kader, rituelen, symboliek’ 

 

Zelfde basishouding GV en ED: 
presentie, gelijkwaardigheid, acceptatie, openheid, vragen stellen 
 

Narratieve benadering:  
haalbaar, weinig genoemd, te vanzelfsprekend? 



Sterre de Jong (2018) 
“Hoopverleners in de GGZ” 

De visie van ervaringsdeskundigen (ED n=5) en geestelijk verzorgers (GV n= 5) 
 in de GGZ op interdisciplinaire samenwerking 

Positief 
• Kansrijk! 

• ED maakt zingeving toegankelijk 

• ED faciliteert GV 

• Hoop 

 

Kritisch 
• Concurrentie? 

• Kwetsbaarheid ED (volgens GV)? 
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Model Interdisciplinary Collaboration 
Laura Bronstein (Social Work, 2003) 

1 Interdependence Onderlinge 
afhankelijkheid 

++ 

2 Newly created 
professional 
activities 

1+1=3 • Groep 
• Module 
• Project 

3 Flexibility Opzettelijke 
rolvervaging 

~ GV door ED 
X ED door GV 

4 Collective ownership 
of goals 

Gezamenlijk 
eigenaarschap 

• Thema: verlies 
• Zingeving 
• Beetje ruimte 

5 Reflection on 
process 

Feedback Niet 
geformaliseerd 



Elise van Schaik (2017) 
Zingeving op de zorgboerderij 

• Drie zorgboerderijen – multiple case-study 

• Begeleiders (‘zorgboeren’), n=5 

• Deelnemers (cliënten), n=7 

• Oervragen Anbeek 
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“En aan de beesten kun je 
je verhaal vertellen en (…) 
dan doen ze hun kop op je 
en dan is het goed.” 



Marinde van Egmond (2015) 
 Het idee van ‘vermogen tot lijden’ van Viktor Frankl 

 en de behandeling van depressie  

• Personen die depressie hebben doorgemaakt n=5 

• Depressie behandelaren n=5 

 

• Lijden tijdens depressie: zinloos 
– ‘breuk met alles wat je eerder deed en was’ (cliënten) 

– ‘symptoom van depressie: geen zin meer ervaren’ (behandelaren) 

 

• Achteraf: toch enig nut? 
1. Ontdekkingen over wie je bent 

2. Invoelend vermogen ↑ 

3. Leven op hoger niveau 
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HOE nu VERDER? 

Visie op functioneren doorontwikkelen 

 

Kaders creëren: richtlijn / generieke module? 

 

Samenwerkingspartners 

 

Een kort acronym 
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Erik H. Erikson 
1902-1994 

Freud was once asked what he thought a 
normal person should be able to do well.  

Freud said: "Lieben und arbeiten" (to love and 
to work). It pays to ponder on this simple 

formula; it gets deeper as you think about it. 



DSM criterion C or D or E 

 

“Symptoms cause clinically significant impairment in 
social, occupational, or other important areas of current 
functioning” 
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DSM criterion C or D or E 

 

“Symptoms cause clinically significant impairment in 
social, occupational, or other important areas of current 
functioning” 
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Freud / Erikson DSM Frankl, 1954 Winnicott / Van Megen, 
Sherman, 2009 

Normal Criterion Meaning Transitional space 

Lieben Social functioning Ervaren, relaties 

Arbeiten Occupational    ,, Werk, creativiteit 

Lijden hanteren 

Play, culture, religion 

Victor Frankl (1905-97, Van Swieten blog) Donald Woods Winnicott (1896-1971) 
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Samengevat 

Totaal (Duits) 

Lieben 

Arbeiten 

Leiden 

Spielen  
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Existentiële thema’s 

• Irvin D. Yalom (1980) 

Dood 

Vrijheid 

Isolatie 

Betekenisloosheid 
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Existentiële thema’s 
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• V. van Bruggen (2018) 

Identiteit 
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Existentiële thema’s 
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Basisangsten / typologie (Glas, 2001) 

Angst voor kortgezegd bv 

i structuurverlies desintegratieangst psychose 

ii het bestaan / leegheid bestaansangst borderline 

iii fysieke onveiligheid ‘schendingsangst’ ptss 

iv onverbondenheid / isolement separatieangst [1] dissociatie 

v keuzes / onherroepelijkheid twijfelzucht dwang/ontwijken 

vi zinloosheid / controleverlies betekenisverlies verbijstering 

vii sterven / sterfelijkheid [2] doodsangst 

[1] en bindingsangst? 
[2] bestaansopheffing 
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Multidisciplinaire Richtlijn of Generieke Module: 
Zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit, 

existentiële thema’s en psychische gezondheid 

‘Hoofdstukindeling’ concept 
1. Waarden bepaling 

1. Moreel 
2. Existentieel 
3. Cultuursensitiviteit 
4. Levensfases 

2. Zorg: fases en rollen 
1. Diagnostiek 
2. Behandeling 
3. Rehabilitatie 
4. Herstel 
5. Teams: affiniteit & professionaliteit 
6. Scholing & onderwijs 

3. Begeleidingsproces 
1. Presentie (‘vrijplaats’) 
2. Interventies 
3. Consultatie naar behandelaren 
4. Instellingsgericht : bv . moreel beraad 
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4. Samenwerking 

1. Binnen GGZ-circuits 

2. Regionaal 

3. Ambulante geestelijke begeleiding 

5. Relatie tot andere richtlijnen 

MDR Spiritualiteit & Palliatieve zorg 

MDR Diagnostiek en behandeling 
suïcidaal gedrag  

GM  Herstelondersteuning 

Consensus statement WPA (2015) 

 

 
 

                         

 

 

 

Braam A.W. (2017). Towards a Multidisciplinary Guideline 
Religiousness, Spirituality and Psychiatry: What do we 
need? Mental Health, Religion and Culture 20, 579-588. 
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4. Samenwerking 
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MDR / GM – draagvlak? 

Professionele netwerken:  

– Psychiaters 

– Verpleegkundigen 

– Psychologen - psychotherapeuten 

– Geestelijk verzorgers 

– Ervaringsdeskundigen 

 

 

 

Federatie Zingeving & Geestelijke Gezondheid FZGG 
 
Kernleden: 
• KSGV  https://www.ksgv.nl/    … al lid?   
• CVPPP  http://cvppp.nl/    … al lid?  
• KICG  https://www.kicg.nl/  
• Stichting Psychiatrie en Religie 

 
& gastleden 

https://www.ksgv.nl/
https://www.ksgv.nl/
http://cvppp.nl/
http://cvppp.nl/
https://www.kicg.nl/
https://www.kicg.nl/


Een acronym 

• Easy 

• Listen about 

• Meaning is normal 

• Or ask Others 

 

=ELMO 
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ELMO: zingeving & humanisering 
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Iedere cliënt die zit met vragen of 
symptomen op gebied van 
bestaansvragen 
… 
komt verdere evaluatie toe  
met betrekking tot het herstel. 
 


