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https://www.youtube.com/watch?v=NCkJe1iurjI   

https://www.youtube.com/watch?v=NCkJe1iurjI


Steeds als ik de zin van 
het leven te pakken heb,  
komen ze met iets nieuws 
 
 
Daniel Klein 



Zingevende gespreksvoering 

 

Wat is het 

Waarom 

Praktijk  





Nieuwe gespreksvoering?  



Definitie  

“Vakkundige begeleiding van 
cliënten bij zinvragen”  



Zinvragen 

Geen normale vraag 

Uiting van een behoefte: een vraag naar… 

Gaat vaak schuil  

Niet direct een antwoord mogelijk 
 

 
 





Vaak een confrontatie met: 

eigen vrijheid & keuzes maken  

existentieel alleen zijn  

de zinloosheid  

onvervulde wensen 

de tijdelijkheid: verleden, heden, toekomst 

de dood 

 



Twee aspecten 
 

Regie over het 
eigen leven: 
bewuste 
keuzes maken 
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Twee aspecten 
 

CL-en helpen 
aanvaarden 
wat ze niet 

kunnen 
veranderen… 

2 



“Geef me de moed om te veranderen  
wat ik kan veranderen.  

 
Geef me de wijsheid om te accepteren  

wat ik niet kan veranderen.  
 

Geef me het inzicht om  
het verschil tussen beide te zien” 

 

  
– Franciscus van Assisi 

 



Zingeving, existentiële vragen, spiritualiteit…  
 

 
‘Gezondheid als het vermogen  

om je aan te passen  
en je eigen regie te voeren  

in het licht van  
de sociale, fysieke en emotionele  

uitdagingen van het leven’  
 

 
-Machteld Huber, BMJ 2011 

 

 

 

 

  

 

 

 



Eigen pijler ‘Positieve gezondheid’ 

1 Lichaamsfuncties  

2 Mentale functies en beleving  

3 Spiritueel/existentiële dimensie  

4 Kwaliteit van leven  

5 Sociaal-maatschappelijke participatie  

6 Dagelijks functioneren  

 



Zingeving: het zoeken naar de betekenis, het doel 
van het leven (Van Dale) 
 
aandacht geven aan alles wat mensen innerlijk in beweging brengt en 
het leven voor hen betekenis geeft 

 

thema’s 

 autonomie      

 handelen 

 relaties 

 balans         Carlo Leget 

 hoop   



Diamantmodel   ==>       ‘innerlijke ruimte' 



Luisteren in Laagjes  

Feiten                                          

Emoties 
 

Identiteit ==>  Verbinding met levensverhaal 
 

Spiritueel ==>  Betekenis 



CL toont foto: “Dit zijn mijn kleinkinderen” 



Vragen in Laagjes  

Feiten: Hoe heten ze, hoe oud zijn ze? 

Emoties: U klinkt … trots, blij, bedroefd 

Identiteit: Geniet u ervan oma te zijn? 
 

Spiritueel: Wat betekenen uw kleinkinderen voor u? 



Eindartikel SPV-opleiding 2016-2018 

“Permanent een ronkende dieselvrachtwagen in je huiskamer  

In een grote stad is geluidsoverlast haast niet te vermijden. Dronken toeristen, 
toeterende auto’s, evenementen. Gelukkig blijft de hinder meestal beperkt. 
Uitwassen worden door de gemeente aangepakt. Maar wat nu als geluid ernstige 
gezondheidsklachten veroorzaakt?  En zelfs tot sociaalmaatschappelijke teloorgang 
leidt?  
Niet zelden is er dan sprake van laagfrequent geluid, in de volksmond ‘bromtoon’ 
genoemd. Van afzuigsysteem, warmtepomp  tot rondvaartboot; van alles kan dit 
geluid veroorzaken, terwijl de precieze bron meestal onvindbaar blijft. Zij die eraan 
lijden noch instanties weten zich raad met deze complexe overlast.  

Stijn Ekkers, werkzaam als SPV i.o. bij de GGD Amsterdam, onderzocht het 
fenomeen vanuit sociaalpsychiatrisch perspectief. Wat bleek? Niet zelden liggen er 
existentiële problemen aan ten grondslag. Zingevende gespreksvoering kan volgens 
hem helpen de klachten draaglijker te maken…”    

 



Context 

1. De aanpak van Eenzaamheid is een speerpunt van vele gemeentes.  

2. Volgens de Richtlijn Spirituele zorg helpen zinvragen bij het bepalen 
van de juiste zorg en behandeling.  

3. Volgens de Kwaliteitstandaard levensvragen is er sprake van een 
paradigmaverschuiving waarin zingeving, de zorgrelatie en menselijke 
waardigheid weer centraal staan. Ook de Overheid stimuleert dit 
proces. 

4. Stoppen met ‘sick care’ en ‘symptoombestrijding’! Veel meer 
aandacht voor ‘persoonlijk herstel’ en het nastreven van betekenisvolle 
doelen op basis van eigen kracht - Jim van Os, Nieuwe GGZ-beweging 



Conclusie & Aanbeveling 

Het sociaalpsychiatrisch uitvragen op de vier niveaus (lichamelijk, 
sociaal, maatschappelijk, individueel) kreeg door het oog hebben voor 
existentiële aspecten een verdiepende dimensie.  

 

Het ging niet meer om alleen feitelijke informatie, het ging nu om 
gevoelens/gedachten en vooral de levenscontext waarin die zich 
afspeelden. 

 

! meer aandacht aan besteden in het scholings- en onderwijssysteem 
voor zorgverleners!  

 



Zingevende gespreksvoering 



Verschillende theorieën en benaderingen 



4 aspecten 

TRAAGHEID 

AMBIVALENTIE 

WAARDEN 

RAADSELACHTIGHED 



Rollenspel 

 

‘De succesvolle  

accountant’ 

 

 



Nut voor SPV-praktijk 

Regie over het eigen leven 

Aanvaarden wat niet te veranderen is 

Werkt de-stigmatiserend 

Kosteneffectief 



 

 

Maakt het SPV-vak nóg interessanter…  
 


