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Laat ons met een hand beginnen, 

we voegen er een dag aan toe, 

een volzin met een naam erin, 

die we op slag vergeten, tenzij 

het anders gaat en we snel weten, 

dat we niet voorbijgaand zijn 

- Bart Moeyaert1 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Moeyaert, B. (2006) Een hand, p.25. Verzamel de liefde Amsterdam, Antwerpen: Querido	  
2 

Beroepsstandaard geestelijke verzorging 2015 (VGVZ, 2016).
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Abstract 
	  
Dit empirische, verkennende onderzoek geeft inzicht in de zingevingsprocessen die op gang 

komen tijdens de gesprekken tussen geestelijk verzorgers en patiënten die met hun eigen 

sterfelijkheid geconfronteerd worden. De aanleiding voor dit onderzoek is een gebrek aan 

onderzoek naar de werkwijze van geestelijk verzorgers. In deze thesis wordt aandacht 

geschonken aan het werk van geestelijk verzorgers in ziekenhuizen bij mensen met een 

levensbedreigende ziekte. In het bijzonder in de manier waarop geestelijk verzorgers 

patiënten begeleiden bij meaning making processen. Voor dit onderzoek zijn participerende 

observaties uitgevoerd en diepte-interviews.  

Wat vernieuwend is aan dit onderzoek, is dat de global meaning uit de theorie van Park 

(2010) is gecombineerd met de het zingevingskader van Mooren (1998) en is aangevuld met 

de theorie van Littooij (2016). 

De theorie van Park (2010) gaat over het meaning making proces dat op gang komt na een life 

event: een levensontwrichtende gebeurtenis.   

Opvallend is dat de thema’s in de gesprekken, zoals angst voor de dood of leven met 

beperkingen het de gesprekken snel op het zingevingsniveau en op het niveau van de 

zinervaring brengen. Dit doet de geestelijk verzorger door ruimte te maken voor deze 

thema’s, door te luisteren en soms te sturen. Ook wordt duidelijk dat patiënten een 

discrepantie tussen betekenisverleningen ervaren. Uit mijn resultaten blijkt dat de geestelijk 

verzorgers vier manieren hebben om hiermee om te gaan en de patiënten te begeleiden in dit 

meaning making proces. Deze manieren zijn het bevestigen van de global meaning, het 

actualiseren van de global meaning, het veranderen van de global- of situational meaning en 

het begeleiden tussen de verschillende fases van het meaning making proces. 
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Voorwoord 
	  
Voor u ligt de masterthesis over de rol van geestelijke verzorging bij meaning making 

processen van patiënten die geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte. Het 

onderzoek voor deze thesis is uitgevoerd in het Amsterdam Medisch Centrum. Deze thesis is 

geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Universiteit voor Humanistiek, een 

universiteit waar ik de afgelopen negen jaar het grootste deel van mijn tijd met veel plezier 

heb doorgebracht. 

Samen met Beate Giebner - humanistisch geestelijk verzorger in het AMC - en Hielke Bosma 

- de begeleider van mijn thesis - ben ik tot mijn onderzoeksvraag gekomen. 

Tijdens dit onderzoek stonden Hielke Bosma en Beate Giebner altijd voor mij klaar. Hielke 

heeft mij geholpen met het brainstormen over mijn thesis wanneer ik vastliep. Beate heeft mij 

ruimte geboden om het onderzoek uit te voeren binnen de afdeling geestelijk verzorging van 

het AMC en is bereid geweest om mij alle ruimte en vrijheid te bieden om mijn onderzoek uit 

te voeren. Hielke en Beate, bij deze bedankt voor het vertrouwen in mij en mijn onderzoek. 

Alle andere geestelijk verzorgers van het AMC wil ik bedanken dat ik de kans heb gekregen 

met jullie mee te lopen. 

Verder wil ik Joanna Woitjkowiak bedanken voor alle extra tijd die zij genomen heeft om mij 

feedback te geven.  

Tot slot wil ik mijn lieve ouders en vriend bedanken voor de ondersteuning in het 

schrijfproces en het lezen en herlezen van mijn thesis. Dankzij al deze hulp heb ik deze thesis 

tot een goed einde kunnen brengen. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Rinske Gratama 

Utrecht, 24 mei, 2019 
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1. Inleiding 

Aanleiding 
 

Het werk van geestelijke verzorging, of chaplaincy, wordt al sinds de middeleeuwen 

geassocieerd met het (geestelijk) zorgen voor de zieken (Swift, Handzo & Cohen 2014). Het 

is echter pas recentelijk dat er onderzoek uitgevoerd wordt naar het werk van geestelijk 

verzorgers (Swift, Handzo & Cohen, 2016).  Om te kunnen definiëren wat geestelijke 

verzorging is, is het van belang dat er meer onderzoek komt naar het werk dat geestelijke 

verzorgers uitvoeren (Weaver, Flannely & Liu, 2008). Onder onderzoekers is er een 

consensus over het belang van meer onderzoek naar geestelijke verzorging (Fitchett, 2011). 

Geestelijk verzorgers missen een invalshoek om de manier waarop ze werken te beschrijven 

(Massey et al, 2015). 

Eén van de plekken waar het belang van onderzoek naar geestelijk verzorging extra duidelijk 

wordt is de gezondheidszorg. De gezondheidszorg heeft een cultuur die vooral gebaseerd is 

op evidence based practice. Het is voor de geestelijke verzorging daarom belangrijk om na te 

denken over hoe je de inhoud van het werk, de waarden en  de belangen van geestelijk 

verzorgers kunt vertalen naar een taal die aansluit bij medewerkers in het ziekenhuis. In de 

gezondheidszorg moeten vertalingen nauwkeurig zijn om er begrip voor te krijgen (Vries, 

Berlinger & Cadge, 2008). Om het belang van geestelijk verzorging over te brengen in de 

gezondheidszorg is het belangrijk dat het werk van geestelijk verzorgers ook evidence based 

onderbouwd is (O’Connor, 2002).  

Geestelijke verzorging  

	  
In 2015 heeft de vereniging van geestelijk verzorgers een beroepsstandaard opgesteld waarin 

de basis van geestelijke verzorging als volgt wordt beschreven: “Geestelijke verzorging is 

professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.” 2  

De afdeling geestelijke verzorging heeft binnen het ziekenhuis als taak: het begeleiden in 

onder andere situaties waarbij het levenseinde nadert 3. Artsen blijken het moeilijk te vinden 

om een patiënt te vertellen dat het levenseinde nadert en hebben hierdoor de neiging 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 

Beroepsstandaard geestelijke verzorging 2015 (VGVZ, 2016).
 

3 AMC: https://www.amc.nl/web/ik-heb-een-afspraak-1/mijn-afspraak-in-het-amc/geestelijke-verzorging-2.html 
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overoptimistisch te zijn (Keirse, 2009). Ook ervaren artsen een gebrek aan tijd waardoor het 

lastig is om veel tijd te besteden aan het praten over levenseinde (Dosanjih, Barnes & 

Bhandari, 2003).   

De geestelijke verzorging maakt ruimte om te praten over het levenseinde en de 

zingevingsthema’s die hierbij komen kijken. Geestelijk verzorgers zijn professionele 

luisteraars (Handzo et al, 2008, p.51).   

Het gevoel gehoord te worden heeft een therapeutische waarde voor mensen (Handzo et al, 

2008). Door gehoord te worden voel je je begrepen en in je waarde gelaten (Handzo et al, 

2008). De daadwerkelijke focus in het werk van geestelijk verzorgers ligt volgens van Praag 

(1997) op levensvragen. Dit betekent dat de geestelijk verzorgers zich focussen op de vraag 

hoe levensbeschouwelijke vragen, zoals waarden, idealen en (niet-)religieuze overtuigingen, 

vorm krijgen in het persoonlijke leven van de mensen (Zock, 2007). Mowat, Bunnis, 

Snowden & Wright (2013) beschrijven dit als spiritual listening. Spiritueel luisteren is het 

helpen van mensen bij het ontrafelen van gebeurtenissen in zijn of haar leven, zodat de 

persoon door middel van reflectie zin, kracht en hoop ervaart (Mowat, Bunnis, Snowden & 

Wright 2013). 

Daarnaast is het de taak van de geestelijk verzorger om samen met de patiënt het 

zingevingskader van de patiënt te interpreteren in het licht van de betekenis die de patiënt aan 

zijn of haar situatie toekent. Dit kan de patiënt helpen de ziekte te doorstaan of een 

levenseinde, dat mogelijk onvermijdelijk is, te accepteren (Schilderman, 2008). 

Zingevingsvragen rondom het levenseinde 

	  
Uit het onderzoek van Handzo et al (2008) blijkt dat patiënten het evalueren van hun eigen 

leven als een van de belangrijkste aspecten ervaren in de gesprekken met de geestelijk 

verzorgers. Ook om angst voor de dood te verminderen blijkt het evalueren van het leven 

belangrijk: “Life review was the next most common general intervention. Life review tends to 

occur whenever someone perceives life is changing or has changed dramatically and thus 

needs to be understood in a new light. Life review can help patients find meaning in their 

lives. In addition to reducing anxiety about death in terminally ill patients, life review has 

been found to increase life satisfaction and psychological well-being among the elderly” 

(Handzo, 2008, p.51).  

Mensen in de palliatieve fase zoeken iemand die naar hen luistert en er voor hen is (Wright, 

2002). De dood is een bron van universele angst, maar doordat het leven eindig is, houdt het 
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leven je ook een spiegel voor: angst voor de dood is een reden om na te gaan denken over de 

kwaliteit van je leven en voor het evalueren van hoe je leeft (Ellis, 1931). 

Ook rondom de palliatieve zorg wordt steeds meer onderzoek uitgevoerd, maar dit richt zich 

voornamelijk op lichamelijke zorg, met als hoofdfocus het vermijden van lijden. Leget (2008) 

benadrukt dat er meer aandacht moet komen voor het spirituele vlak in de palliatieve zorg. 

Daarom is de confrontatie met het sterven een goede casus voor het onderzoek naar het 

belang van geestelijk verzorgers.  

De confrontatie met een levensbedreigende ziekte is een goede casus om de rol van de 

geestelijk verzorger te onderzoeken, omdat er nog weinig aandacht is voor de rol van de 

geestelijk verzorger bij deze doelgroep. Ook is het een goede casus omdat volgens Wright 

(2002) dit een doelgroep is die behoefte heeft aan iemand die luistert. 

De confrontatie met je eigen sterfelijkheid valt onder gebeurtenissen die Park beschrijft als 

life events (2010). Dit zijn voorvallen in je leven die je, in de context van je eigen 

levensverhaal, als betekenisvol interpreteert. Daarnaast zijn dit ook voorvallen die je 

levensverhaal ontwrichten. Life events zijn dus gebeurtenissen die significant zijn voor je 

leven als geheel (Park, 2010). Het levensverhaal van mensen wordt gevormd door een 

zingevingskader, iets wat Park (2010) de global meaning noemt. Dit overkoepelende kader 

biedt structuur en geeft betekenis aan het leven. Life events passen vaak niet in het 

levensverhaal dat men creëert, aangezien een life event je confronteert met de willekeur van 

het leven. Als dit gebeurt gaan mensen op zoek naar een eigen interpretatie van de gebeurtenis 

om betekenis te geven aan deze gebeurtenis. Het zoeken naar een interpretatie van 

gebeurtenissen is onderdeel van het zingevingsproces. Park (2010) noemt dit 

zingevingsproces meaning making. 

Thesis 

	  
Deze thesis is een bijdrage aan de recente ontwikkeling van het stijgende aantal onderzoeken 

naar geestelijke verzorging. 

Ik wil meer kennis creëren over de rol die geestelijke verzorging speelt bij de 

zingevingsvragen van mensen die geconfronteerd worden met hun eigen sterfelijkheid. Deze 

thesis kan meer inzicht geven over hoe om te gaan met zingevingsvragen in de palliatieve 

zorg, waardoor betere zorg geboden kan worden. Ook wil ik met deze thesis meer inzicht 

geven in de rol van geestelijk verzorgers en hiermee de rol en het belang van de geestelijk 

verzorgers zichtbaar maken.  
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Daarnaast wil ik met deze thesis meer aandacht geven aan het spirituele vlak in de palliatieve 

zorg door in te zoomen op betekenisgeving en meaning making processen van mensen. 

Mijn kennisdoel is het verhelderen van de essentie van het werk van geestelijk verzorging. 

Daarnaast wil ik onderzoeken in hoeverre de theorie van Park een zinvolle invalshoek geeft 

voor het onderzoeken van het werk van geestelijke verzorging. 

De onderzoeksvraag waar ik antwoord op wil geven is dan ook: 

 

Wat is de rol van geestelijk verzorgers bij de meaning making processen van patiënten die 

geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte? 

 

De deelvragen om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn: 

1.  Welke thema’s komen aan bod tijdens de gesprekken tussen patiënten met een 

levensbedreigende ziekte en geestelijk verzorgers? 

2.  Hoe ervaren de patiënten de bijdrage van de geestelijk verzorgers? 

3.  Welke meaning making processen zijn er bij de patiënten te herkennen tijdens de 

gesprekken met geestelijk verzorgers? 

Conceptuele definities 

	  
• Meaning making: Het zingevingsproces, beschreven door Park (2010), bedoeld om 

discrepantie tussen de situational meaning en global meaning te verminderen. 

• Levensbedreigende ziekte: geconfronteerd worden met een ziekte die mogelijk, maar 

niet noodzakelijk, tot sterven leidt. 
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2. Theoretisch kader 

Meaning making bij levensbedreigende ziektes 

	  
De confrontatie met je eigen sterfelijkheid als life event is een goede casus om de meaning 

making processen te onderzoeken. Het accepteren van je sterfelijkheid is volgens Yalom 

moeilijk, omdat mensen bang zijn voor de dood: “In any event, the fear of death that is 

operative in relation to maternal grief seems to be the existential ‘fear of personal extinction’, 

which is captured by fear of the unknown and fear of premature death, rather than fears that 

‘lie on this side of death’” (Yalom, 1980, p. 43).  
Levensvragen rondom sterfelijkheid beschrijft Yalom als een van de vier basislevensvragen 

(Ellis, 1931). Yalom (1998) heeft vier basisideeën over de confrontatie met de eigen 

sterfelijkheid. Het eerste idee is dat de angst voor de dood een grote rol speelt in onze interne 

ervaringen. Het blijft ons achtervolgen en het rommelt altijd onder de oppervlakte. Het 

tweede idee is dat kinderen al heel jong gefascineerd zijn door de dood. De grootste 

ontwikkelingstaak is om om te gaan met de angsten rondom de dood. Daarmee wordt een 

zingevingskader gecreëerd, waarin de eigen sterfelijkheid een plaats heeft. Zijn derde 

basisidee zegt dat we, om om te gaan met deze angst, copingmechanismen zoeken. Deze 

copingmechanismen zijn vaak gericht op ontkenning. Zijn vierde basisidee is dat het 

belangrijk is om je bewust te zijn van de dood. Mogelijk wordt de discrepantie die Park 

beschrijft verkleind als mensen zich bewust zijn van de dood, en het sterven of de 

sterfelijkheid een plaats geeft in het zingevingskader. Deze integratie kan gezien worden als 

een taak waarbij geestelijk verzorgers een rol zouden kunnen spelen. 
  

Yalom beschrijft veranderingen in de persoonlijkheid als mensen de eindigheid van het leven 

onder ogen zien (1998). Het veranderen van je persoonlijkheid omschrijft Yalom als volgt: 

“‘a reassessment of priorities,’ of becoming more compassionate and more human-oriented 

then they had been before.” Mensen gaan nieuwe prioriteiten in het leven stellen. Dit geeft 

volgens Yalom (1998) een bevrijdend gevoel. Het gevoel van leven in het hier en nu wordt 

versterkt, waardoor mensen dingen minder vaak uitstellen naar een verre toekomst. Er komt 

een grotere waardering voor de gegevenheden van het leven, zoals de natuur of feestdagen. 

Het zingevingkader is daarmee in verandering. Yalom (1998) beschrijft dit als het herindelen 

van de prioriteiten in het leven. Daarnaast gaan mensen door de confrontatie met de dood 
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meer communiceren met de belangrijke personen in hun leven. En hebben mensen minder 

interne angst, zijn minder bang voor afwijzing en zijn meer bereid om risico’s te nemen. 

Zingeving als theoretisch concept: meaning making en meaning made 

	  
Geestelijk verzorgers hebben een brede inhoudelijke kennis van zingevingsprocessen en 

ethiek. Een van de competenties van geestelijk verzorgers is het helpen bij het verhelderen 

van zingevingsvragen die opkomen bij zingevingsprocessen. Onder andere 

zingevingsprocessen die op gang gebracht worden door de confrontatie met je eigen 

sterfelijkheid. Een belangrijk reviewonderzoek binnen de psychologie naar 

zingevingsprocessen en betekenisverlening is verricht door Park (2010). De theorie die hieruit 

voortkomt baseert zich dan ook op verscheidene theorieën rondom meaning making bij zeer 

stressvolle ervaringen (Hartog, 2017).  

Wat vernieuwend is aan de theorie van Park is dat zij een onderscheid maakt tussen meaning 

making en meaning made: “Perhaps most importantly, few studies have distinguished 

between meaning making coping processes and the outcomes of those processes (here labeled 

meanings made). It has been proposed that meaning making will be related to better 

adjustment only if it leads to meanings made (Segerstrom, Stanton, Alden, & Shortridge, 

2003), a proposition that remains virtually unexamined in either the health or broader stress 

and coping literature (cf. Kernan, 2006).” (Park, 2008, p.863). In veel theorieën wordt er dus 

geen onderscheid gemaakt tussen het proces en het resultaat van het proces, maar Park heeft 

dit onderscheid wel aangebracht. Het zingevingsproces wordt vaak op gang gebracht door een 

ingrijpende gebeurtenis. Het kan dus betekenen dat men na zo’n belangrijke gebeurtenis over 

het eigen zingevingskader gaat nadenken. Het nadenken over het zingevingskader hoeft niet 

te betekenen dat het zingevingskader wordt veranderd. Dat het zingevingskader ook 

daadwerkelijk verandert, is pas een tweede en niet noodzakelijke opvolging (Dillon & Meng, 

2014). 

Park (2010) beschrijft dat mensen die geconfronteerd worden met de willekeur van het leven 

door life events, op zoek gaan naar een eigen interpretatie van de gebeurtenis om betekenis te 

kunnen geven aan deze gebeurtenis. Dit noemt zij appraised event meaning, of situational 

meaning, De situational meaning is de eerste betekenis die je geeft aan een gebeurtenis. Als je 

bijvoorbeeld te horen krijgt dat je kanker hebt, kan het zijn dat je er in eerste instantie van 

uitgaat dat je leven binnenkort en te vroeg afgelopen is. Deze eerste, situationele, betekenis is 

mogelijk tijdelijk. Naast de situational meaning hebben mensen een overkoepelend kader dat 
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structuur aan het leven biedt en betekenis geeft aan gebeurtenissen in je leven. Park (2010) 

noemt dit kader de global meaning. Dit kader omvat de beliefs (world, self and self in the 

world), goals en een subjective sense of meaning or purpose (Park, 2010, p.258). Al deze 

aspecten binnen het kader hebben een wisselwerking op elkaar. Een persoonlijk idee van wat 

het goede is beïnvloedt ook het wereldbeeld, de waarden en doelen. 

Nu hoeft de situationele betekenis die aan een gebeurtenis wordt gegeven niet gelijk te zijn 

aan de betekenis die er vanuit het zingevingskader aan dit soort gebeurtenissen wordt 

gegeven. Een dergelijke discrepantie kan stress oproepen en hoe groter het verschil tussen je 

situational meaning en je global meaning is, des te groter ook de stress rondom de 

gebeurtenis. Als de discrepantie tussen beide vormen van meaning te groot is, zet dit een 

proces van meaning making op gang, om de discrepantie te verminderen. Dit kan betekenen 

dat men de situational meaning aanpast. Daardoor valt de gebeurtenis beter te verklaren 

vanuit de global meaning. Anderzijds kan het zijn dat de global meaning aangepast wordt, 

wat betekent dat het kader van waaruit men betekenis geeft aan het leven veranderd wordt en 

daarmee de discrepantie opgeheven wordt. Als dit laatste het geval is, is meaning making pas 

meaning made als de integratie van de gebeurtenis binnen het kader compleet is. Er zijn 

nieuwe perspectieven gecreëerd, wat betekent dat het kader veranderd is. Er ontstaan nieuwe 

ideeën over jezelf, er is dus een verandering van je zelfbeeld. Vaak komen hierbij nieuwe 

waarden centraal te staan in het leven, dus ook de waarden en doelen kunnen zijn veranderd. 

Aspecten van global meaning 

	  
Wat Park onder global meaning schaart is nog niet grondig uitgewerkt in haar artikelen. Park 

noemt een aantal aspecten die onder global meaning vallen, maar niet al deze aspecten 

worden duidelijk onderbouwd en geoperationaliseerd (Meng, 2014).  

Om deze aspecten verder uit te diepen, maak ik gebruik van J.H.M. Mooren. Hij beschrijft 

een kader dat veel overeenkomsten vertoont met de global meaning van Park, maar het geeft 

een uitgebreidere invulling. Dit noemt hij een zingevingskader. 

Volgens Mooren (1998) is er een onderscheid tussen het zingevings(-proces), het 

zingevingskader en de zinervaring. 

Mooren beschrijft zingeving als volgt: “Zingeving houdt in dat de mens betekenis toekent 

aan feiten, situaties en gebeurtenissen. Hij kan zich daardoor tot gegevenheden verhouden 

en tot op zekere hoogte richting geven aan het eigen handelen” (Mooren, 1998, p.195).  
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Je zingevingskader is wat hij ziet als je levensbeschouwing. Deze bestaat uit je wereldbeeld, 

levensperspectief, moraal en ethiek, mensbeeld/godsbeeld, soteriologie. 

Zinervaring is de gevoelservaring die samenhangt met de zingevingsprocessen en het 

zingevingskader. Aan elk aspect van het zingevingskader is een zinervaring gekoppeld, zoals 

te zien in in onderstaand schema: 

 
Schema 1: regulatiefactoren en levensbeschouwelijke elementen (Mooren, 1998, p, 199). 

 

Als eerste aspect noemt Mooren (1998) ‘wereldbeeld’. Park noemt dit aspect ook en noemt 

dit beliefs met betrekking tot de world (Park, 2010). Het wereldbeeld is het geheel aan ideeën 

over hoe de wereld in elkaar zit. Dit is wat het leven begrijpelijk maakt. 

Volgens Park (2010) kan er onderscheid gemaakt worden tussen beliefs, die betrekking 

hebben op de world en op het self. Beliefs die betrekking hebben op self noemt Mooren 

(1998) ‘het mensbeeld’. Het mensbeeld is het beeld wat je over jezelf hebt en dit is waar je je 

eigenwaarde vandaan haalt. 

Naast het wereldbeeld en mensbeeld onderscheidt Mooren het levensperspectief. Dit zijn de 

doelen en intenties (1998). Park (2010) noemt dit goals. Volgens Mooren (1998) is een van 

de belangrijkste zingevingsaspecten de ervaring dat jouw levensgebeurtenissen ergens toe 

dienen. Levensperspectieven zijn toekomstontwerpen. Deze perspectieven helpen om naar de 

zingeving

cognitieve (zelf-)regulatie

zinervaring

zingevingskader

contingentie 
structuren

doelen
intenties

waarden 
normen

zelfbeeld 
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hanteerbaar-
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begrijpelijkheid 
bekend

betrokkenheid gemoedsrust eigenwaarde competentie
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SCHEMA: Regulatiefactoren en levensbeschouwelijke elementen
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toekomst te kunnen kijken en doelen te stellen, maar ze helpen ook bij het evalueren van 

gebeurtenissen uit het verleden. Kan ik mijn acties rechtvaardigen in het kader van mijn 

toekomstontwerp? Deze levensperspectieven creëren een betrokken houding in het leven.  

Het vierde aspect dat Mooren noemt is ‘moraal en ethiek’. Dit aspect speelt een rol in het 

moreel oordelen over je eigen handelen, het handelen van anderen en het oordelen over de 

werkelijkheid om ons heen. Ook speelt het een rol in zelfregulatie. Dit zijn de waarden en 

normen. Park (2010) beschrijft dit aspect als self in the world: jouw idee van het goede. 

Volgens Mooren (1998) hebben mensen behoefte aan morele rechtvaardiging. Het gevoel dat 

je iets goed doet biedt rust. 

Tenslotte noemt Mooren als laatste aspect van het zingevingskader, de ‘soteriologie’. 

Soteriologie is binnen de theologie de leer over de redding van de mens. Later noemt Mooren 

(2011) dit aspect ‘leefregels’. Mooren (1998) focust bij dit aspect vooral op hanteerbaarheid. 

Hoe hanteerbaar is een traumatische ervaring en op welke (levensbeschouwelijke) inzichten 

bouwen mensen voort? Men kan een traumatische gebeurtenis zien als iets onvermijdelijks in 

het leven, maar ook als straf en boetedoening. Daarnaast kan het een les zijn die blijkbaar 

noodzakelijk in het leven was. Als je het gevoel hebt dat het leven en situaties hanteerbaar 

zijn, heb je het gevoel dat je competenties hebt. Dit aspect heeft overlappingen met de 

subjective sense of meaning van Park (2010). 

Littooij (2016) werkt dit laatste aspect van het zingevingskader van Mooren verder uit. 

Volgens haar maken mensen het leven onder anderen hanteerbaar door bewust of onbewust 

een bepaalde innerlijke houding (inner posture) aan te nemen. “Inner posture helps people 

bear what cannot be changed” (Littooij, 2016, p.1047). Innerlijke houding gaat voor een 

deel over erkenning, maar gaat ook over een actieve houding. Het gaat er namelijk om dat je 

de feiten van het leven erkent, maar ook dat je je tot deze feiten moet verhouden. Het is dus 

een actieve vorm van je verhouden tot de feiten. Dit voegt een nuance toe aan de soteriologie 

van Mooren (1998). Waar het bij soteriologie slechts gaat om hoe je de situatie hanteerbaar 

maakt, gaat het hier om een actievere houding. Innerlijke houding is niet alleen het verklaren 

en hanteerbaar maken, maar ook erkennen en handelen naar de nieuwe situatie. 

De reden dat ik Park (2010) en Mooren (1998) naast elkaar zet is dat Park een uitgebreide 

operationalisatie heeft wat betreft meaning making, het meaning making process en meaning 

made. Het zingevingskader van Park is echter minder uitgebreid uitgewerkt. Park omschrijft 

één niveau van zingeving terwijl Mooren (1998) twee niveaus toevoegt aan dit 

zingevingskader, namelijk zingeving – de betekenis die je aan een situatie toekent- en 

zinervaring, het gevoel dat samenhangt met het zingevingsproces. Littooij (2016) voeg ik 
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daar nog aan toe voor de nuance die zij aanbrengt aan het kader. Het resultaat van het 

samenvoegen van deze theorie zie je in schema 2: 

 
Schema 2: Regulatiefactoren en levensbeschouwelijke elementen, met toevoegingen van Park 

en Littooij. 

Meaning making proces 

 

Life events zijn gebeurtenissen die je leven ontwrichten (Park, 2010), de confrontatie met een 

levensbedreigende ziekte is een van de gebeurtenissen die valt onder life events.  Hartog 

(2017) beschrijft deze gebeurtenissen als experiences of contingency, onvoorziene 

gebeurtenissen. Zij heeft een iets mildere formulering. Zij noemt dit geen ontwrichting van je 

leven, maar een gebeurtenis die conflicteert met je global meaning. De grootte van de impact 

die een gebeurtenis heeft, is volgens Hartog (2017) afhankelijk van drie soorten vragen, 

vragen over evaluatie, actorschap en omvang. De evaluerende vragen zijn vragen over de 

waarde die iemand aan een gebeurtenis toekent. Wordt de gebeurtenis ervaren als iets dat een 

positieve of een negatieve uitwerking op het leven gaat hebben? Bij vragen over actorschap 

stelt iemand zichzelf de vraag welke rol hij of zij speelde in de ervaring. Is je rol in de 

gebeurtenis actief of passief? 
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Vragen over de omvang gaan over op wat voor schaal de gebeurtenis effect heeft. Het kan op 

existentieel niveau effect hebben, wat betekent dat het belang van de gebeurtenis effect heeft 

op je leven als geheel. Het kan ook op spiritueel niveau effect hebben, wat betekent dat de 

interpretatie van de gebeurtenis gericht is op de transcendente dimensie. Als laatste kan het op 

situationeel niveau effect hebben, wat betekent dat het alleen voor deze specifieke situatie 

effect heeft, maar niet voor het leven als geheel. Zowel de life events die Park (2010) 

beschrijft en de experience of contingency (2017) brengen het meaning making proces op 

gang. 

Er zijn vier fases te onderscheiden in het meaning making proces (Park, 2010, p.259-260). Dit 

zijn manieren waarop een gebeurtenis in een levensverhaal geïntegreerd wordt als er 

discrepantie ervaren wordt. Deze staan niet los van elkaar en kunnen overlappen. Het is 

mogelijk dat iemand alle vier de fases doorloopt, maar het is ook mogelijk dat iemand slechts 

een van de vier fases ervaart. Deze fases zijn allemaal vormen van integratie, waarbij bij de 

eerste fase de integratie gering is en bij de laatste fase de integratie compleet is. 

De eerste fase is het automatische zingevingsproces. Dit betekent dat het existentieel belang 

van de gebeurtenis genegeerd wordt. Dat kan dus tot gevolg hebben dat een eventuele 

discrepantie tussen de global meaning en situational meaning wordt genegeerd. Dit had zo 

moeten gebeuren. Er wordt in dit geval dan ook niet echt gezocht naar interpretaties van de 

gebeurtenis. Er wordt eerder gezocht naar een weg om het levensverhaal te herstellen, zonder 

er veel aan te veranderen. In het geval van de confrontatie met de levensbedreigende ziekte 

kan dit bijvoorbeeld betekenen dat dit je lot is. 

De tweede fase noemt Park (2010) assimilatie of accommodatie. Nu wordt het existentiële 

belang van de gebeurtenis wel erkend. En worden er ook existentiële vragen gesteld. 

Belangrijk bij deze fase is dat het existentiële belang erkend wordt, maar dit hoeft niet te 

betekenen dat de situatie ook geaccepteerd wordt. In het geval van de confrontatie met de 

levensbedreigende ziekte zou dit kunnen betekenen dat iemand vragen gaat stellen over hoe 

hij nu verder moet leven: ben ik nu tot het eind van mijn leven afhankelijk van anderen? 

De derde fase is namelijk het zoeken naar begrijpelijkheid. Het existentiële belang van de 

gebeurtenis wordt nu wel geaccepteerd, maar deze gebeurtenis past mogelijk nog niet in het 

levensverhaal. Om het vorige voorbeeld aan te houden betekent het dat iemand zich erbij 

neerlegt dat er de rest van zijn leven voor hem gezorgd wordt, maar ondertussen vindt deze 

persoon het ook belangrijk om zelfstandig te zijn. Het past dus niet in het levensverhaal.  

De laatste fase is de cognitieve of emotionele verwerking. Bij deze fase is de integratie van 

de gebeurtenis in het levensverhaal compleet. Er zijn mogelijk nieuwe perspectieven 
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gecreëerd, het zingevingskader is veranderd. Er kunnen nieuwe ideeën over zichzelf 

ontstaan, i.e. het zelfbeeld verandert. En vaak komen hierbij nieuwe waarden centraal te 

staan in het leven, dus ook de waarden en doelen zijn veranderd. In het voorbeeld van de 

persoon die nu voor zich moet laten zorgen betekent dit dat hij de waarde zelfstandigheid 

heeft veranderd. De waarde zelfstandigheid heeft bijvoorbeeld een minder prominente rol 

gekregen in zijn zingevingskader, of zelfstandigheid heeft een andere invulling gekregen, 

waardoor het mogelijk is om fysieke zorg te krijgen en zelfstandig te zijn. 

Park vat de meaning makings processen samen in het volgende schema (2010, p.258): 
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De reden dat ik naast Park, Mooren en Littooij nodig heb voor dit onderzoek is dat de 

aspecten van global meaning door Park niet duidelijk worden geoperationaliseerd (Meng, 

2014). Door Mooren en Littooij toe te voegen aan de theorie van Park worden twee niveau’s 

toegevoegd aan het zingevingskader, waardoor het uitgebreider geoperationaliseerd is. Om te 

onderzoeken wat de rol is van geestelijk verzorgers bij de meaning making processen heb ik 

een uitgebreid geoperationaliseerd zingevingskader nodig. Dit zodat ik kan zien op welk 

niveau het gesprek plaatsvindt en welke zingevingsaspecten aan bod komen in de thema’s 

die tussen geestelijk verzorgers en patiënten besproken worden. 

De theorie van Park (2010) over meaning making processen is interessant voor dit 

onderzoek, omdat ik met deze theorie kan onderzoeken of de geestelijk verzorger een rol 

speelt in het opheffen van discrepantie die patiënten (mogelijk) ervaren door de confrontatie 

met een levensbedreigende ziekte. 
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3. Methoden 

Kwalitatieve onderzoeksmethode 

	  
Het onderzoek naar de rol van geestelijk verzorgers bij de meaning making processen van 

patiënten die geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte wordt uitgevoerd door 

middel van een kwalitatieve onderzoeksmethode. De kwalitatieve onderzoeksmethode is bij 

uitstek geschikt voor het onderzoeken van de betekeniswereld achter gedragingen, gevoelens 

en ervaringen (Boeije, 2005). Aangezien ik in dit onderzoek heb gekozen voor het 

onderzoeken van het zingevingskader van patiënten die met hun eigen sterfelijkheid 

geconfronteerd zijn en de rol die de geestelijk verzorger speelt in deze belevingswereld, is dit 

een geschikte onderzoeksmethode. 

Daarnaast is dit onderzoek een verkenning van het werkveld. In evidence based onderzoek is 

een dergelijke verkenning vaak de eerste stap van een onderzoek. Deze eerste stap wordt 

beschreven als een verkenning van het werkveld en een duidelijke beschrijving van de situatie 

(Yperen & Veerman 2007).  

Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van twee onderzoeksvormen: het  

kwalitatieve diepte-interview en observaties (Boeije, 2005). 

Selectie van observanten en respondenten 

	  
De organisatie waarbinnen ik dit onderzoek heb uitgevoerd is het AMC, het Academisch 

Medisch Centrum in Amsterdam. De onderzoekspopulatie betreft patiënten van het AMC. 

De respondenten voor de interviews zijn geselecteerd op advies van de geestelijk verzorgers 

binnen het AMC. Aangezien dit patiënten moesten zijn die open stonden voor een interview 

en gesprekken hadden met een geestelijk verzorger, is er sprake geweest van doelgerichte 

selectie (Boeije, 2005, p.50). 

De observanten en respondenten zijn dus? op basis van specifieke kenmerken doelgericht 

geselecteerd (Boeije, 2005, p.50). 

Het insluitcriterium voor de observaties is de diagnose. De patiënten, verspreid over 

verschillende afdelingen, hebben een diagnose gekregen waardoor ze worden geconfronteerd 

met hun eigen sterfelijkheid.  

Voor de interviews gelden drie insluitcriteria. Het eerste criterium is gelijk aan het kenmerk 

voor de observatie: de patiënten hebben een diagnose gekregen waardoor ze met hun eigen 
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sterfelijkheid geconfronteerd worden. Ten tweede is het belangrijk dat de patiënt in 

aanspreekbare toestand is, waarmee ik bedoel dat het mogelijk is een gesprek met deze patiënt 

te voeren. Als de patiënt bijvoorbeeld te zware medicatie krijgt of door een luchtbuis ademt is 

het niet mogelijk een goed interview uit te voeren. Het derde criterium is dat de patiënten 

minimaal één gesprek gevoerd hebben met een geestelijk verzorger binnen het AMC, na deze 

diagnose.  

Aangezien ik geen toegang had tot de patiëntendossiers van de afdeling geestelijke verzorging 

van het AMC heeft de selectie voor de respondenten plaatsgevonden in overleg met de 

geestelijk verzorgers van het AMC. Bovenstaande criteria zijn meegenomen in de selectie. De 

selectie was deels een doelgerichte selectie - de respondenten zijn geselecteerd op basis van 

de criteria die ik vooraf geformuleerd heb - en deels een opportunistische selectie: deze 

manier wordt vaak gebruikt in veldonderzoek, de respondenten zijn geselecteerd door 

toevallige en onvoorziene kansen (Plochg & van Zwieten, 2007). De reden dat ik heb gekozen 

voor een deels opportunistische selectie en deels doelgerichte selectie heeft te maken met de 

duur dat patiënten in het ziekenhuis liggen. Aangezien mensen relatief kort in het ziekenhuis 

liggen, ben ik afhankelijk geweest van de toevallige en onvoorziene kansen, zoals Plochg & 

van Zwieten (2007) dat beschrijven. De dagen dat ik aanwezig ben geweest in het ziekenhuis, 

heb ik overlegd met de geestelijk verzorgers over wie er geschikt waren voor mijn onderzoek 

- op basis van de insluitcriteria - en deze mensen opgezocht. Door mijn insluitcriteria als 

uitgangpunt te houden, is het ook doelgerichte selectie geweest. 

De keuze voor patiënten uit het hele ziekenhuis is deels een praktische keuze. Sommige 

gesprekken zijn op aanvraag, maar de meeste gesprekken van geestelijk verzorgers ontstaan 

doordat ze kamers van patiënten binnenlopen. De afdelingen waarbij de geestelijk verzorgers 

naar binnen lopen zijn onderling verdeeld. Aangezien ik me niet wil beperken tot een 

denominatie in dit onderzoek, heb ik ervoor gekozen patiënten van verschillende afdelingen te 

observeren en interviewen. 

Aangezien mijn onderzoekspopulatie zich niet beperkt tot de palliatieve zorg, maar alle 

mensen met een levensbedreigende diagnose omvat, is de mogelijkheid om me te beperken tot 

één afdeling geen mogelijkheid geweest. Vandaar dat ik patiënten van verschillende 

afdelingen interview en observeer. In onderstaand schema is een overzicht te zien van de 

geselecteerde respondenten: 
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Respondenten kwalitatief diepte-interview 

 

Ik heb voor diepte-interviews gekozen, omdat patiënten zelf de experts zijn aangaande de 

vragen waar zij in het leven tegenaan lopen: “the patient, not the practioner, is the 

knowledgeable expert in his or her own life. Proceeding from a standpoint of ‘not knowing’ 

how best to help, the palliative care professional engages the patient in a dialogue of 

meaning, encouraging the patient to tell the story of his or her illness” (Romanoff, 2006, 

p.314). 

Ik heb acht patiënten geïnterviewd. Tijdens deze interviews heb ik gevraagd naar de ervaring 

van de patiënten. Ook heb ik voor diepte-interviews gekozen omdat de inhoud, de volgorde 

van de vragen, de formulering, maar ook de antwoordmogelijkheden voor het grootste deel 

open zijn. Deze hangen af van de respondent en de situatie tijdens het interview (Boeije, 

2005).  

De interviews hadden een semigestructureerde vorm (Boeije, 2005). Er is een interviewguide 

opgesteld met thema’s en daaronder vragen, deze is terug te vinden in bijlage 3. Hierbij heb 

ik gebruik gemaakt van het boommodel (Evers, 2015). Het onderzoeksmodel en de 

interviewguide zijn hierbij de stam van de boom. De takken zijn de uitweidingen tijdens het 

interview.  

Binnen deze thema’s heb ik gebruik gemaakt van het riviermodel. Dit houdt in dat de 

onderzoeker, ik in dit geval, start vanuit een thema van waaruit een stroom op gang komt 

overzicht van respondenten

m\v leeftijd diagnose

1 m 69 chronische lymfatische leukemie
2 v 35 alvleesklierkanker
3 v 37 HIV
4 v 50 ongediagnostiseerde levensbedreigende klachten
5 m 62 hartafwijking
6 v 83 levensbedreigende operatie (wilde ziekte niet benoemen)
7 v 61 hersenbloeding
8 m 73 longemfyseem
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waarop de interviewer kan doorgaan. (Evers, 2015). De vervolgvragen volgen uit de 

antwoorden van de respondenten. In dit model overheersen de thema’s die door de 

respondenten worden aangedragen. 

Alle respondenten hebben toestemming gegeven voor de interviews door een 

gestandaardiseerd formulier te ondertekenen, deze is toegevoegd als bijlage 1. 

Observanten 

	  
Met participerende observaties krijg je, net als bij de interviews, inzicht in de betekenis die 

iemand toekent aan gebeurtenissen (Pols, 2006). Je krijgt ook inzicht in wat iemand 

daadwerkelijk doet (Pols, 2006), wat helpt bij het onderzoeken van de rol van geestelijk 

verzorgers. Door te observeren krijg je informatie over de gebeurtenissen waar niet of niet 

makkelijk over gesproken wordt (Pols, 2006). Participerend observeren houdt in dat de 

onderzoeker deelneemt aan de bestaande, alledaagse situatie die onderzocht dient te worden 

(Boeije, 2005). 

Voor mijn thesis heb ik zes dagdelen participerende observaties uitgevoerd bij gesprekken 

van geestelijk verzorgers met patiënten. Per dagdeel werden zo’n vier à vijf gesprekken 

gevoerd. Dit betekent dat ik bij vijfentwintig gesprekken aanwezig geweest bent. De lengte 

van de gesprekken die werden gevoerd verschilden veel: het kortste gesprek duurde tien 

minuten, het langste gesprek duurde anderhalf uur. Ik heb met drie geestelijk verzorgers 

meegelopen, de humanistisch geestelijk verzorger, de katholiek geestelijk verzorger en de 

protestants geestelijk verzorger. Het overgrote deel van de gesprekken tussen de patiënt en de 

geestelijk verzorger waren eerste gesprekken, zeven gesprekken waren vervolgafspraken.  

De observaties zijn onverhuld, wat betekent dat de onderzoeker bij de gesprekken aanwezig 

is en zich als onderzoeker bekend maakt (Migchelbrink, 2012). Tijdens de observaties heb ik 

veldnotities gemaakt (Boeije, 2005).  

De mate van participatie binnen de observaties was verschillend. In sommige gevallen was 

het genoeg om mezelf voor te stellen en weer afscheid te nemen. In andere gevallen stelden 

de patiënten mij veel vragen en raakte ik betrokken in het gesprek. Dit liet ik afhangen van 

de behoefte van de patiënt.  

Data-analyse  
 

De interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. De transcripten zijn vervolgens op een 

beveiligde schijf geplaatst. 
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De observaties zijn niet opgenomen. De veldnotities heb ik uitgewerkt en op dezelfde 

beveiligde schijf geplaatst. De transcripten en veldnotities zijn geanalyseerd met ATLAS.TI 

door middel van inductieve en deductieve codes. De deductieve codes zijn opgesteld op basis 

van mijn theoretisch kader. Voor de inductieve codes heb ik gebruik gemaakt van ‘open 

coding’: trefwoorden aan de onderzoeksdata toekennen die uit de tekst zelf voortkomen 

(Migchelbrink, 2012). Deze heb ik later in ATLAS.TI  gekoppeld aan de deductieve codes 

door middel van codebomen. De codes zijn terug te vinden in bijlage 2. 
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4. Resultaten: observaties 
 

Om de rol van geestelijk verzorgers te onderzoeken bij de meaning making processen van 

patiënten die met een levensbedreigende ziekte geconfronteerd worden heb ik eerst 

onderzocht welke thematieken aangesneden worden in de gesprekken tussen de geestelijk 

verzorgers en de patiënten. Dit heb ik gedaan door zes dagdelen observaties uit te voeren bij 

geestelijk verzorgers van verschillende denominaties, namelijk de humanistisch geestelijk 

verzorger en twee protestants geestelijk verzorgers. 

Hiermee geef ik antwoord op de eerste deelvraag: welke thematieken komen aan bod tijdens 

de gesprekken tussen de patiënten met een levensbedreigende ziekte en de geestelijk 

verzorgers?  

Ik begin met het beschrijven van deze thematieken en de daarin aanwezige 

levensbeschouwelijke aspecten (waar ik in een later hoofdstuk dieper op in ga). Ik heb er bij 

dit onderzoek voor gekozen om vooraf geen onderscheid te maken tussen de denominaties, 

aangezien patiënten niet altijd bewust kiezen voor een denominatie. Toch zijn er achteraf 

enkele verschillen duidelijk geworden die ik aan het slot van dit hoofdstuk wil benoemen. 

4.1 Thema’s 

Ziekenhuisopname 
 

In bijna alle gesprekken vraagt de geestelijk verzorger naar de reden van de opname. Hierbij 

gaat het over de ziekte van de patiënt, waarom hij of zij hier terecht gekomen is en hoe het 

gaat nu de persoon hier eenmaal is. 

 

Ook wordt er in meerdere gevallen gesproken over hoe het is om hier, in het ziekenhuis, te 

zijn. Daar zijn verschillende gevoelens over. Een aantal patiënten vindt het fijn om hier te 

zijn, ze waren al ziek, en hier wordt tenminste goed gezorgd voor de patiënt. Anderen willen 

graag naar huis, of in ieder geval weer in een staat zijn waarin het mogelijk is om naar huis te 

gaan. Een paar patiënten valt het heel zwaar om hier te zijn. Deze geven aan snel naar huis te 

willen, ze snappen vaak ook niet waarom ze nog niet thuis zijn. Een van de dingen die het 

zwaar maakt, is het verlies van zelfstandigheid: 
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De geestelijk verzorger komt binnen en het eerste wat hij vraagt, is hoe het gaat. De man 

antwoordt dat hij het erg moeilijk vindt om patiënt te zijn. Hij geeft aan graag zo zelfstandig 

mogelijk te zijn, terwijl dit in het ziekenhuis niet altijd kan: “Als ik het zelf kan, dan doe ik het 

zelf. Dat wordt me hier ontnomen.” 

Hoewel ik de levensbeschouwelijke aspecten uitgebreid zal behandelen in hoofdstuk zes, wil 

ik hier toch benoemen dat in deze uitspraak duidelijk sprake is van een persoonlijke leefregel, 

namelijk ‘als ik het zelf kan, doe ik het zelf’. Dit kan in deze situatie niet nageleefd worden, 

waardoor de patiënt discrepantie ervaart. 

 (Levens)houding 
 

In bijna elk gesprek vraagt de geestelijk verzorger aan de patiënt hoe hij of zij in deze situatie 

staat. Is de patiënt bang voor de operatie of is hij na de operatie bang om weer naar huis te 

gaan? Dan gaat het gesprek daarover. Als de patiënt zeer positief naar de situatie kijkt, wordt 

daarop ingegaan. Ook wordt vaak gevraagd naar deze levenshouding. Heeft u altijd zo naar 

het leven gekeken? Een voorbeeld hiervan is een gesprek met een patiënt die in Amerika ziek 

was geworden, maar terug moest naar Nederland vanwege het verlopen van haar visum:  

 

Mevrouw vertelde bang te zijn dat ze het niet ging redden, maar nu zag ze alles weer positief 

in. Ze noemde zichzelf een klein wondertje. Ook alle dingen die anderen voor haar deden, 

zoals kaartjes brengen en voor haar bidden noemde ze kleine wondertjes. De geestelijk 

verzorger vroeg haar of ze altijd zo positief in het leven had gestaan. De vrouw vertelt dat ze 

lange tijd depressief is geweest, ook veel familieleden heeft verloren. Maar achteraf beseft ze 

dat ze in de tijd dat deze familieleden stierven en ziek waren, ook hele mooie momenten met 

hen heeft meegemaakt. Het is maar net hoe je ernaar kijkt, vertelt ze. 

 

Ook hier lijkt er sprake van het duidelijk kiezen voor een bepaalde innerlijke houding, 

namelijk het zien van de kleine wondertjes in het leven. Een houding die ze zich door haar 

levenservaringen eigen heeft gemaakt. Door deze manier van kijken blijft ze in haar kracht. 

 

Een andere patiënt geeft aan dat ze gelooft dat het belangrijk is om goed te leven, een goed 

mens te zijn. En daarbij ligt voor haar een sterke nadruk op verbondenheid. Samen met 

anderen leven en goed voor deze mensen zijn is wat zij belangrijk vindt in het leven. 

Hierin komt het morele en ethische aspect van haar zingevingskader naar voren. 
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Waardering 
 

In bijna alle gesprekken spreekt de patiënt waardering voor iemand uit. In de meeste gevallen 

gaat dit om waardering voor familie en vrienden, dat deze blijven komen en steun blijven 

bieden in deze moeilijke tijd. Ook dat ze bloemen krijgen of dat er kaartjes gestuurd worden, 

wordt in de meeste gesprekken uitgesproken en gewaardeerd. 

In een aantal gevallen wordt er ook waardering naar het personeel uitgesproken. Een mooi 

voorbeeld hiervan komt naar voren in een gesprek waarbij de geestelijk verzorger vraagt naar 

een foto die op de muur hangt: 

 

De geestelijk verzorger benoemt dat de kamer van de patiënt erg gezellig is ingericht met veel 

mooie kaarten en een foto van de Taj Mahal op de muur. De vrouw vertelt dat ze heel erg blij 

is met deze foto. Ze had gesproken met een arts en ze vertelde hem dat ze zo graag nog een 

keer de Taj Mahal wilde zien. Een paar dagen later stond de arts bij haar bed met als 

verrassing een foto van de Taj Mahal. Hij bleek hobby fotograaf te zijn en heeft deze foto uit 

zijn persoonlijke collectie gehaald en voor haar meegenomen.  

 

Ook wordt regelmatig de waardering uitgesproken voor de geestelijk verzorging. Een vrouw 

geeft aan het heel erg fijn te vinden om ‘dit’ even aan iemand te mogen vertellen. Een andere 

patiënt raakt geëmotioneerd tijdens het gesprek en vertelt dat hij zichzelf lange tijd niet goed 

heeft durven uitdrukken en dat hij erg blij is dat er tijdens dit gesprek wel ruimte is voor het 

uitdrukken van zijn emoties. In dit voorbeeld kunnen de patiënten zichzelf vormgeven en 

zichzelf zijn. Hier wordt het zelfbeeld bevestigd. 

Last voor de familie 
 

Sommige mensen geven aan zich een last te voelen voor de familie. De patiënten gaan daar 

op verschillende manieren mee om. Sommige mensen geven aan weinig te praten met de 

familie over de ziekte en de zorgen die ze voelen. Ze zeggen dat het al zwaar genoeg is voor 

de familie om hier langs te komen. Het is volgens de patiënten belangrijk dat ze zich groot 

houden voor de familie. 

Hierin komt de zorg voor de ander als levensperspectief naar voren en krijgt dat vorm in de 

leefregel de familie niet onnodig te belasten. Deze aspecten komen ook in het volgende 

voorbeeld naar voren, maar dat vertaalt zich hier naar een intens schuldgevoel. 
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Een andere patiënt is naar mijn idee overspoeld door haar schuldgevoel en kan daardoor niet 

anders dan haar schuldgevoel uiten naar ons, maar ook naar haar familie: 

  

Mevrouw vertelt dat haar zoon vandaag 32 is geworden en dat hij bij haar in het ziekenhuis is 

blijven slapen, op zijn verjaardag. Ze is erg emotioneel terwijl ze dit vertelt. “U zit in een 

moeilijke situatie, ik zie het aan u,” zegt de geestelijk verzorger tegen haar. De vrouw vertelt 

dat ze nog nooit zo veel verdriet heeft gezien bij haar familie en dat ze dit verdriet ook nog 

nooit zo groot heeft gezien. Ze vertelt hoe belangrijk het voor haar is om weer bij haar 

kinderen en kleinkinderen te zijn en daarom hoopt op te knappen. Haar schuldgevoel naar de 

familie is enorm. De geestelijk verzorger vraagt haar: ”Als u zich zo machteloos voelt en het 

verdriet bij uw kinderen ziet en ook weet dat niemand dit zo wil, hoe voelt u dan de 

verbinding met uw kinderen?” “Heel sterk,” antwoordt de vrouw, “maar ik wil ze dit niet 

aandoen.” De geestelijk verzorger antwoordt met: “U doet ze dit niet aan. Het is de ziekte die 

het jullie allemaal aandoet.” 

In dit voorbeeld lijkt er ook sprake van een sterk moreel motief, namelijk dat je de ander geen 

pijn of verdriet mag doen. 

Gesprekken met familie 
 

Als de familieleden in de kamer zijn, betrekt de geestelijk verzorger de familieleden bij het 

gesprek. Er wordt ook aan de familie gevraagd hoe het voor hen is dat een dierbaar iemand in 

het ziekenhuis ligt en mogelijk kan sterven: 

 

We lopen de kamer in en in deze kamer ligt een jongen van rond de 25 in bed. Naast het bed 

zitten zijn vader en moeder. De moeder is erg spraakzaam, de zoon en vader zijn erg stil. De 

moeder vertelt veel te zorgen voor haar zoon, ze maakt zich altijd zorgen. De geestelijk 

verzorger vraagt aan de moeder: “Krijgt hij ook wel ruimte?” De vrouw antwoordt van niet, 

ze houdt hem heel dicht bij haar. Ze heeft al eerder een zoon verloren en is heel erg bang hem 

ook nog te verliezen. 

 

In dit voorbeeld is niet direct discrepantie zichtbaar tussen het zingevingskader en de 

situationele betekenis. Het lijkt dat de geestelijk verzorger hier een mensbeeld naar voren 

brengt. Namelijk dat ieder mens ruimte nodig heeft. De moeder van de jongen geeft blijkbaar 

voorrang aan een ander aspect, namelijk haar zoon dichtbij houden. 
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Strijd 
 

Patiënten ervaren de ziekte als een strijd. Dit thema komt aan de orde doordat patiënten dit 

zelf aankaarten of doordat de geestelijk verzorger tegen de patiënt zegt dat het zichtbaar is dat 

hij of zij het moeilijk heeft. De patiënten worstelen met de zelfstandigheid die ze verliezen en 

vinden het moeilijk patiënt te zijn. Ze zeggen te vechten tegen de ziekte en deze te willen 

overwinnen. Een voorbeeld van het gebruik van deze strijd-metafoor: 

 

De patiënt vertelt aan de geestelijk verzorger dat ze een hele positieve levenshouding heeft en 

dit ook altijd heeft gehad. Ze ligt hier nu met alvleesklierkanker. In haar omgeving heeft ze al 

veel mensen verloren aan kanker, maar ze wil niet geloven dat zij ook gaat overlijden. Ze zegt 

regelmatig tijdens het gesprek dat ze maar beter positief kan blijven, anders heeft de ziekte al 

van haar gewonnen. 

Deze strijd-metafoor doet blijkbaar vooral een appèl op het innemen van een bepaalde 

innerlijke houding. Ze vindt het belangrijk om positief te blijven, om niet te gaan geloven dat 

ze dit niet kan winnen. 

Pijn 
 

Patiënten geven aan dat de pijn hen opbreekt. Direct door het moeten verdragen van de pijn, 

maar ook indirect door de vermoeidheid en ook de emoties die de pijn met zich meebrengt. 

Als de geestelijk verzorger aan een patiënt vraagt waar zij naar verlangt, noemt de patiënt dat 

ze vooral verlangt naar een pijnloze periode. 

Bij dit thema komt het onvermogen om de pijn te verdragen naar voren. Er lijken ook geen 

leefregels voor het omgaan met pijn voor handen. 

Hoe nu verder?  

 

In gesprekken komt de vraag aan de orde, hoe het nu verder moet. Patiënten hebben 

verschillende reden om dit thema aan te kaarten, maar het aankaarten van dit thema lijkt 

vooral ingegeven door angsten en verlangens. Eén van de patiënten mocht bijna naar huis, 

maar durfde dit niet meer. Hij wilde niet dat zijn vrouw alle zorg op zich zou moeten nemen, 

ook is bij bang weer te vallen en dat er dan geen artsen in de buurt zijn. 
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Een andere patiënt wil graag meer duidelijkheid. Hij zegt dat hem verteld is dat hij naar huis 

mocht. Nu blijkt dat hij naar een ander ziekenhuis wordt gebracht, maar het is hem niet 

duidelijk waarom. 

Een andere patiënt ervaart machteloosheid doordat hij niet weet hoe het verder moet: 

 

De man ligt in het ziekenhuis en wil graag naar huis. Hij vertelt dat hij zelfstandig wil zijn en 

dat hij zekerheid wil hebben over hoe het leven verder gaat. De geestelijk verzorger vertelt 

hem dat hij moet leren bouwen op anderen. Onder andere op zijn vrouw. Ook moet hij leren 

loslaten en gaan geloven dat anderen hem willen helpen. De man wordt emotioneel van deze 

opmerkingen, hij lijkt dit erg moeilijk te vinden. De geestelijk verzorger reageert hierop door 

de te zeggen: “Ik vraag je niet om blind te vertrouwen, ik vraag je om te vertrouwen met je 

ogen open.” 

Het ‘hoe nu verder’ gaat vooral over de verwachtingen van de patiënt en de emoties die 

daaraan gekoppeld zijn. Een van de patiënten geeft aan dat hij niet goed weet hoe hij wil dat 

het verder gaat. Soms gaat alles hem te snel, andere momenten gaat alles te langzaam en vaak 

gebeurt er vooral te veel om nog na te denken hoe hij verder wil. De reactie van de geestelijke 

verzorger hierop is “Je bent precies waar je nu bent.”  

Bij deze thematiek lijken dus vooral de hanteerbaarheidsnoties naar voren te komen. 

Angst voor de dood 

	  
De angst voor de dood komt in een aantal gesprekken met de geestelijk verzorger aan de orde. 

Dit is een thema dat patiënten zelf aankaarten. 

Ik noemde al het voorbeeld van de moeder die bang is haar zoon te verliezen. 

Ook is er een man die enorm bang is voor de operatie. Hij ligt hier omdat hij een 

openhartoperatie nodig heeft. Hij is erg bang voor deze operatie en is bang dat hij het niet gaat 

overleven. Een aantal patiënten vragen aan de dominee om met hen te bidden om deze angst 

kwijt te raken. 

Een patiënt geeft aan zich schuldig te voelen over deze angst. Hij is een gelovig man en vindt 

dat hij vertrouwen moet hebben in God en zijn wegen. En als het zijn tijd is, is het zijn tijd. 

De angst die hij nu ervaart voor de dood voelt als een schending van zijn vertrouwen in God. 

De dominees reactie hierop was dat iedereen bang is voor het onbekende. Maar laat je je 

leiden door deze angst, of laat je je leiden door je geloof? 
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Er wordt ook over de dood gesproken in afwezigheid van angst. Een vrouw geeft aan in een 

lotsbestemming te geloven. We komen ergens vandaan en wanneer het tijd is gaan we daar 

ook naar terug. En als het haar tijd is, dan kan ze dat accepteren. 

We zien hier dat het godsbeeld en mensbeeld direct een houvast geeft bij de naderende dood. 

In het voorbeeld van de dominee, zien we dat deze heel concreet een leefregel aanreikt: waar 

laat je je door leiden? 

4.2 Vormen van geestelijk werk 
 

In de contacten tussen de patiënt en de geestelijk verzorger wordt er een gesprek gevoerd met 

de patiënten over de bovenstaande thema’s.  

Een duidelijk verschil in het geestelijk werk van de humanistisch geestelijk verzorger en de 

protestants geestelijk verzorgers is dat er in bijna alle gesprekken van de laatsten ook gebeden 

wordt. Dit gebeurt wel altijd op aanvraag van de patiënt. In een enkel geval wordt er alleen 

gebeden, maar in de meeste gevallen wordt er gebeden naar aanleiding van een gesprek. Ook 

wordt er tijdens het contact met de protestants geestelijk verzorgers regelmatig iets 

voorgelezen. Een stuk uit de bijbel of een gedicht.  

Het grootste verschil tussen de gesprekken is afhankelijk van het geloof van de patiënt en de 

geestelijk verzorger. Thema’s wat betreft het wereldbeeld komen bij de humanistisch 

geestelijk verzorger aan bod in de vorm van gesprekken over dit wereldbeeld. Bij de 

protestants geestelijk verzorgers is nog een andere vorm van geestelijk werk zichtbaar, 

namelijk de rituelen die komen kijken bij dit geloof. 

Bij alle geestelijk verzorgers worden de aangehaalde thematieken besproken en komen er 

verschillende aspecten van zingeving aan de orde. Daarnaast gebruiken de religieuze 

geestelijk verzorgers ook pastorale werkvormen als bijbellezen, bidden en het uitvoeren van 

rituele handelingen. 

4.3 Conclusie 
	  
Er blijken bij de verschillende geestelijk verzorgers toch vaak dezelfde thematieken aan de 

orde te komen; het aantal thematieken is ook niet groot, maar daaruit komt wel een groot 

aantal levensbeschouwelijke aspecten naar voren. 

De thema’s die aan bod komen tijdens de gesprekken met tussen de patiënten en de geestelijk 

verzorgers zijn: de ziekenhuisopname zelf, de levenshouding of tijdelijke houding van de 

patiënt, levensbeschouwelijke thema’s in gesprekken of levensbeschouwelijke rituelen, 
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waardering, de ervaring een last te zijn voor anderen, familie, de ziekte als strijd, pijn door de 

ziekte, hoe het nu verder moet en angst voor de dood. 

Hiervan komt een aantal onderwerpen in zo goed als elk gesprek voor, namelijk de opname in 

het ziekenhuis, de (levens)houding en waardering. 

De thema’s die met regelmaat voorkomen zijn levensbeschouwelijke thema’s, familie en 

vrienden en de ziekte als strijd. 

Thema’s die af en toe aan bod komen zijn pijn, hoe het nu verder moet en angst voor de dood. 

Een rol van de geestelijk verzorger is dat hij of zij deze thema’s aankaart. Als een patiënt het 

thema aankaart heeft de geestelijk verzorger een luisterende en vragende rol. 

In de gesprekken worden gevoelens en emoties verkend en vervolgens wordt er gekeken hoe 

iemand om kan gaan met deze gevoelens. Dit zijn gevoelens van angst, machteloosheid en 

onzekerheid. De geestelijk verzorgers zoeken met de patiënten naar een manier om met de 

emoties om te gaan en deze te verdragen. Een mooi voorbeeld hiervan is de geestelijk 

verzorger die de patiënt vraagt of hij zich laat leiden door zijn angst of zijn geloof. Hiermee 

erkent de geestelijk verzorger de emoties van de patiënt, maar herinnert de geestelijk 

verzorger de patiënt ook aan een houvast in zijn leven, namelijk het geloof. 

In de vorm van het geestelijk werk is een duidelijk verschil zichtbaar. Alle geestelijk 

verzorgers gebruiken de gespreksvorm, terwijl de protestants geestelijk verzorgers daarnaast 

ook pastorale werkvormen hanteren, als bidden en het lezen van de bijbel. 
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5. Resultaten: interviews   
 

Dit hoofdstuk gaat over de onderwerpen die patiënten met geestelijk verzorgers hebben 

besproken en hoe de geestelijk verzorgers op deze onderwerpen zijn ingegaan. Voor deze 

deelvraag zijn acht patiënten geïnterviewd die minstens één gesprek hebben gehad met een 

geestelijk verzorger.  

Met de resultaten van dit hoofdstuk geef ik antwoord op de deelvraag: hoe ervaren de 

patiënten de gesprekken met de geestelijk verzorgers? 

5.1 Ervaringen 

Aandacht 

 

De patiënten uiten hun waardering voor de geestelijk verzorger. Het gaat hier vooral om de 

aandacht die de geestelijk verzorger heeft voor de patiënt. Aandacht in de vorm van bij de 

patiënt zijn en daarvoor de tijd nemen, maar ook aandacht voor het zingevingskader.  

 

Eén patiënt gaf weinig informatie over het gesprek zelf. Ze wist niet goed meer waar het 

gesprek over was gegaan, maar vond het al fijn dat er even iemand langs was geweest. 

Tijdens een interview vraag ik aan een van de patiënten wat zij ervan vond dat de geestelijk 

verzorger haar kamer binnen kwam lopen. Het antwoord van de patiënt was:    

“Ja, heel netjes. Ik heb gewoon even mijn verhaal kunnen doen over hoe ik het hier vind. 

Maar iedereen is hier heel lief voor je en ze nemen de tijd voor je.”  

Voor deze patiënt is het gesprek vooral een kennismaking met de geestelijk verzorger, waarbij 

vooral de sfeer van het gesprek blijft hangen. 

 

Het volgende voorbeeld gaat over een vrouw met een laag zelfbeeld. Ze heeft veel waardering 

voor de geestelijk verzorger omdat die haar een positief gevoel over zichzelf geeft.  

Deze vrouw ligt al een aantal weken in het ziekenhuis, omdat zij, naar eigen zeggen, niet 

meer goed voor zichzelf kan zorgen en zichzelf heeft verwaarloosd. Ze is ondervoed en zwak. 

Er is bij haar HIV gediagnosticeerd en sindsdien vertrouwt ze haar eigen lichaam niet goed 

meer, ze is altijd bang om te vallen. Haar broer en moeder komen weinig op bezoek en ook 
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haar vrienden hebben het te druk om bij haar langs te komen. Ik vraag haar hoe het gesprek 

met de geestelijk verzorger was en ze vertelt: 

“Ik wilde er heel graag even uit. Toen zijn we naar beneden gegaan en hebben we koffie 

gedronken. Lekkere koffie, cappuccino. Het was een heel prettig gesprek. Ik heb er toch wel 

moeite mee om alleen ergens naartoe te gaan, dus het was heel fijn dat ik met haar kon gaan. 

Dus dat was heel goed.” 

(Respondent 3, 37j. v.) 

Later tijdens het interview heb ik het met deze vrouw over vragen waar ze geen antwoord op 

heeft en over hoe ze naar het leven kijkt. Nadat ze dit vertelt vraag ik haar of ze het met de 

geestelijk verzorger ook over dit soort onderwerpen heeft gehad. Ze antwoordt: 

“Nee, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Ik was al heel blij dat ze met me meeging 

en dat ik niet vastzat hier. En dat het lopen steeds beter ging. Ik was heel erg moe, maar ik 

ben opgestaan en dat ging goed, ik heb lekkere koffie gedronken. Daardoor was gisteren een 

goede dag. Wat koffie niet met je kan doen.” 

(Respondent 3, 37j, v.) 

Het drinken van een kopje koffie is het bevestigen van haar zelfbeeld, namelijk dat ze niet 

alleen patiënt is, maar ook iemand om gewoon even koffie mee te drinken. Dit lijkt een 

positief effect te hebben op haar eigenwaarde. 

 

In het volgende voorbeeld is te zien dat de patiënt aandacht ervaart voor haar wereldbeeld en 

dus zingevingskader. 

Een patiënt geeft aan dat ze het erg lastig vindt om in een ziekenhuis te liggen. Ze gelooft 

sterk in homeopathie en wil geen medicijnen nemen. In het ziekenhuis is haar verteld dat als 

ze geen medicijnen neemt ze zeker zal sterven. Na veel gesprekken met haar man heeft ze 

toch besloten de medicijnen te nemen, maar hier heeft ze veel moeite mee. Ze vertelt me dat 

ze heel lang heeft gesproken met de geestelijk verzorger over haar ideeën over medicijnen en 

homeopathie en dat ze het heel bijzonder vindt dat er iemand de tijd heeft genomen om naar 

haar te luisteren. De artsen en verpleegkundigen nemen haar niet serieus in haar ideeën 

hierover en dat er iemand werkzaam is in het ziekenhuis, die haar wel serieus neemt wat dit 

betreft, was voor haar een verademing. 
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Steun 

 

Het volgende thema is steun. Dit gaat vooral over het gemis of het ervaren van steun van 

familie of directe omgeving. Er is een direct verband zichtbaar tussen het gemis van steun van 

familie en de waardering van de geestelijk verzorger door de patiënt. De eerste twee 

voorbeelden gaan over patiënten die steun van familie missen.  

  

Een van de respondenten is ziek geworden in het vliegtuig op weg van Amerika naar haar 

huis in Zwitserland. Het vliegtuig heeft een noodstop moeten maken in Nederland. Haar man 

is lang bij haar geweest, maar ondertussen is hij weer weg aangezien hij mantelzorger voor 

zijn ouders is. Het gesprek met de geestelijk verzorger heeft haar goed gedaan, omdat zij echt 

tijd heeft genomen om naar haar te luisteren. 

Een andere vrouw heeft wel familie in Nederland, maar deze komen niet langs omdat ze dat te 

moeilijk vinden. Zij mist de steun van haar familie enorm. Ze zegt positiviteit nodig te hebben 

van haar moeder en broer, maar dit niet te krijgen. Ik vraag haar of ze graag zou willen dat 

haar broer gewoon een kopje koffie komt drinken met haar. Ze antwoordt: 

“Ja bijvoorbeeld, maar dat kan hij niet. Het is ook niet leuk om je zus zo te zien. Dan zeg ik: 

ja het komt wel weer goed. Dat vertrouwt hij niet, maar ik heb positiviteit nodig. Gisteren met 

de geestelijk verzorger, dat deed me heel goed. Ze was positief en ondersteunend.” 

(Respondent 7, 61j, v.) 

 

Er zijn patiënten die veel steun krijgen van familie en vrienden. Een vrouw geeft aan haar 

man en zijn zoon te ontlasten omdat zij het al zwaar genoeg hebben, maar kan wel veel bij 

haar vrienden kwijt. Ze heeft aangegeven het te waarderen dat de geestelijk verzorger 

langskwam, maar dat ze niet per se behoefte heeft aan meer gesprekken. In het gesprek dat 

hierop volgt zegt ze: 

R: “Ja en ik ben ook gewoon positief dus ik heb daar geen hulp bij nodig. Ik verwerk het zelf 

allemaal wel.” 

I: “Krijg je wel hulp van je man en kind”? 

R: “Ja en van heel veel lieve vriendinnen en familie om me heen, dus ik kan bij iedereen mijn 

ei wel kwijt. De mannen thuis wil ik een beetje ontlasten, want die hebben het er heel moeilijk 

mee. Er wordt altijd wel naar de zieke gekeken, maar het is voor hen denk ik zwaarder. Zij 

zien mij zieker worden, dus ik denk dat het voor hen veel zwaarder is. Kijk, het is voor mij ook 

zwaar, maar ik sta er anders in en ik ben ook veel positiever dan dat zij zijn. Dus ik denk 
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vaak, ik kan beter m’n vriendin bellen. We bellen bijna elke dag, dan gooi ik het er daar wel 

even uit. Dus ja, ik heb genoeg mensen om mijn verhaal bij kwijt te kunnen.” 

(Respondent 2, 35j, v.) 

Bovenstaande voorbeelden komen allemaal uit gesprekken die niet op aanvraag waren. 

Gesprekken met patiënten kunnen op twee manieren tot stand komen. De eerste manier is dat 

de geestelijk verzorger langs loopt om kennis te maken. Dit kan een korte kennismaking zijn 

of een langer en diepgaand gesprek, afhankelijk van de behoeftes van de patiënt in kwestie. 

De andere manier is dat een patiënt een gesprek heeft aangevraagd. Hij of zij kan hierbij 

aangeven of er behoefte is aan een geestelijk verzorger van een specifiek geloof. Ook kan hij 

aangeven dat het geloof niet uitmaakt.  

De patiënten geven het aan te waarderen dat de geestelijk verzorger langs is geweest. Er blijkt 

echter een verschil tussen de gesprekken die op aanvraag waren en de gesprekken met 

geestelijk verzorgers die niet op aanvraag waren.  

Bij de gesprekken die niet op aanvraag waren lijkt de waardering sterk samen te hangen met 

de steun die de patiënt ervaart vanuit zijn of haar directe omgeving. Als de patiënt veel steun 

ervaart van de eigen omgeving geeft deze vaak aan het te waarderen dat iemand komt vragen 

hoe het gaat. Aan de inhoud van het gesprek wordt minder waarde gehecht. Volgens deze 

patiënt is de steun die de familie en de vrienden geven genoeg. De patiënt die familie in het 

buitenland heeft en de patiënt waarbij de familie het heel moeilijk vindt om langs te komen 

hechtten veel waarde aan het gesprek. Ze hebben het als erg prettig ervaren dat er iemand 

langs is geweest om te luisteren naar de ervaringen die ze hebben in het ziekenhuis.  

Confrontatie met sterfelijkheid 

 

Patiënten die worden geconfronteerd met hun sterfelijkheid, ervaren angst. Angst voor het 

sterven zelf, angst om mensen achter te laten en angst voor wat er komt na de dood. 

Sommigen zoeken daarbij houvast via hun geloof. Het is echter niet bij iedereen het geval dat 

de confrontatie met sterfelijkheid angst oproept. Yalom (1998) beschrijft dat een mogelijk 

resultaat van de confrontatie met je eigen sterfelijkheid is dat men prioriteiten in het leven 

gaat herzien. Mijn resultaten bevestigen dit. 

 

Een van de respondenten is een man die erg zenuwachtig was voor de operatie die hij zou 

krijgen. Toen er aan hem gevraagd werd of hij een gesprek met een geestelijk verzorger wilde 

heeft hij ja gezegd. Ik vraag hem naar de reden hiervoor. Zijn antwoord is: 



	  
	  

39	  

“Ik wilde gewoon even een gesprek. Ik zat er vreselijk tegenaan, dat wel. Verschrikkelijk, wat 

heb ik veel stress gehad. Ik at niet meer, ik werd naar van m’n eigen. Maar dat ben ik 

helemaal kwijt.[...] Maar ik zat er maar continu aan te denken. Ik deed niks meer, of ik kon 

gewoon niks meer doen. Ik was helemaal geblokkeerd.” 

(Respondent 5, 62j, m.) 

Met de geestelijk verzorger heeft hij het gehad over zijn angsten, maar hij vertelt dat hij het 

ook veel over zijn leven heeft gehad. Over zijn werk en familie en over een van zijn vrienden 

die ook op sterven ligt. 

Aan het eind van ons interview geeft deze man aan dat hij om de geestelijk verzorger heeft 

gevraagd omdat hij dacht dat dit misschien iets met het geloof te maken had. Ik vraag hem of 

hij daar behoefte aan had gehad. “Misschien wel ja” is hierop zijn antwoord. 

Het thema dood en angst voor sterven is ook in alle andere interviews aan de orde gekomen. 

In één geval specifiek angst voor het er niet meer zijn en mensen achterlaten. Ook ervaren 

mensen angst voor wat hierna komt. Deze patiënten zijn gelovig en vonden het erg belangrijk 

om te bidden met de geestelijk verzorger over deze angst en om Bijbelpassages te lezen. 

Een patiënt noemt de confrontatie met de dood niet alleen een negatieve ervaring, maar juist 

ook een mooie ervaring. Hij vertelt dat hij sinds hij ziek is, zijn prioriteiten heeft herzien en 

zijn tijd beter besteedt dan voordat hij geconfronteerd werd met zijn ziekte: 

“Ik ben als werker - ik was maatschappelijk werker - volledig afgekeurd. Toen heb ik heel 

snel vrijwilligerswerk gevonden via de centrale en ik ben een soort ongeschoolde 

muziektherapeut in een verzorgingshuis. Drie ochtenden in de week sowieso en daarnaast 

speel ik heel veel piano, ook in een ensemble. Heel erg nuttig. Er zijn soms momenten dat ik 

me nuttiger voel, dan toen ik nog werkte.” 

(Respondent 1, 69j, m.) 

Omgaan met beperkingen 

 

In de meeste gevallen blijken mensen het erg moeilijk te vinden om te leven met (nieuwe) 

beperkingen. Ze ervaren zichzelf als minder competent. Dit kan zowel leiden tot het ervaren 

van een nieuwe uitdaging, als tot een gevoel van onrecht. De geestelijk verzorger heeft hierbij 

een luisterende rol en geeft ruimte aan de patiënten om dit gevoel van onrecht te uiten en 

ervaren. 
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Patiënten geven aan het erg lastig te vinden om te leven met beperkingen. Ze vinden het lastig 

dat anderen voor hen moeten zorgen en dat ze niet meer in staat zijn om dingen te doen die 

eerst vanzelfsprekend waren zoals traplopen, fietsen of autorijden.  

De ervaring van onrecht uit zich het sterkst in vergelijking met anderen. Dat is te zien in de 

volgende twee voorbeelden. 

Een patiënt vindt de beperkingen die ze ervaart oneerlijk. Ze zegt dat het soms lijkt alsof de 

rest nooit iets heeft en zij altijd alles. Een andere patiënt zegt:  

“Mensen die boeren en snoeren en niet eerlijk zijn - niet dat ik ze het misgun, dat is het niet - 

die worden 80 of 90 zonder problemen. Die zuipen, werken niet. Daar heb ik dan wel moeite 

mee. Waarom moet nou een eerlijk mens gestraft worden.” 

(Respondent 5, 62j, m.) 

Anderen beschrijven het leven met beperkingen als een nieuwe uitdaging. Eén van de hen 

beschrijft het leven met beperkingen als een nieuwe manier van tegen het leven aankijken: 

“Er zijn natuurlijk beperkingen gekomen. Ik heb controleverlies over mijn lichaam en het 

functioneren. Je moet dan leren leven met de beperkingen. Wat er over is, daar ga je 

proberen 100% van te maken. Als je voor 40% nog dingen kunt, probeer ik daar toch 100 van 

te maken. Dat zit wel in mijn aard. Ik heb ook nooit echt in de put gezeten. In 2009 was ik wel 

bang dat ik toch zou komen te overlijden, omdat 30% overlijdt na stamceltransplantatie. 

Tegelijkertijd had ik ook een enorme vechtlust om weer zo goed mogelijk op te krabbelen, Ik 

kon ook niet meer lopen, ik had geen spierkracht meer, klapvoeten. Allemaal door dat vocht. 

Dus ja, meer de mogelijkheden opzoeken. Bewuster. Dat doe je niet als je volledig gezond 

bent. Dan gaat toch alles, nou ja, niet alles gaat vanzelf. [...] Dan doe je gewoon dingen 

omdat je die kunt. Nu moet ik daar wel 3 keer over nadenken. Ik kon ook niet meer fietsen, 

lopen autorijden. Dus ik moest echt dat allemaal weer opnieuw leren. Ik weet nog dat ik voor 

het eerst weer kon fietsen, dat was een enorme overwinning. Ik had nog nooit zo genoten van 

fietsen als toen.” 

(Respondent 8, 73j, m.) 

Geduld 

 

Patiënten hebben aangegeven dat ze het met de geestelijk verzorger over geduld hebben 

gehad, en dan voornamelijk het opbrengen van geduld. Dit is een waarde die iedereen als 

belangrijk lijkt te ervaren, maar die ook veel mensen moeilijk vinden. Geduld met de regels 

van het ziekenhuis is een aantal keer genoemd. Een patiënt geeft aan dat ze zich aan veel 
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regels moet houden en dat veel voor haar bepaald wordt. Ze probeert daar geduld voor op te 

brengen, maar dit lukt niet altijd. Een ander geeft aan dat hij merkt dat veel zaken niet goed 

geregeld zijn of dat dingen slecht gecommuniceerd worden. Hij vindt het lastig om geduld op 

te brengen als de situatie voor hem onduidelijk wordt: 

“Ze vertelde me om geduld op te brengen hier, dat staat ook in psalm 113. Dat is nog wel 

hetgeen wat het moeilijkste is denk ik. Ik kan nog wel veel geduld opbrengen denk ik, maar als 

je dan op een gegeven moment merkt dat dingen niet zijn doorgegeven of niet aangevraagd, 

kan dat wel heel lastig worden.” 

(Respondent 1, 69j, m.) 

Ook wordt genoemd dat het lastig is om geduld te hebben met het ziekteproces. Een patiënt 

geeft aan dat ze meer zelf wil kunnen doen, maar ze kan nergens meer alleen naartoe. 

Hierdoor moet ze vaak wachten tot iemand haar komt halen om iets te doen. Het is lastig om 

daar altijd het geduld voor te vinden. 

5.2 Vormen van geestelijk werk 
 

In gesprekken wordt aangegeven dat de rust die de geestelijk verzorgers uitstralen en de tijd 

die ze nemen erg gewaardeerd worden.  

In een drukke omgeving in het ziekenhuis wordt rust en tijd veel meer gewaardeerd. Een van 

de patiënten heeft meerdere gesprekken gehad met de geestelijk verzorger. Ook heeft hij een 

aantal jaar geleden in dit ziekenhuis gelegen en gesprekken gehad met de geestelijk verzorger. 

Ik vraag hem wat hij zich nog herinnert van de gesprekken vorige keer. Zijn antwoord is: 

“Ik herinner me vooral de rust, het luisteren en er zijn. En ook weer terugkomen, dat vond ik 

heel bijzonder. [...] Ik kon ook moeilijk praten, maar toch ging dat goed. Het was heel 

plezierig.” 

(Respondent 4, 50j, v.) 

Als ik een patiënt vraag of er dingen aan het gesprek waren die hij als minder prettig ervoer, 

vertelt hij me het volgende: 

“Nee, dat kan ik me niet herinneren. Wel met de maatschappelijk werker, maar dat is een 

andere discipline. Die kwam bij m’n bed staan en zei ‘ik heb eigenlijk geen tijd maar als er 

dingen zijn moet u het gewoon aangeven. Ik dacht alleen help, wie is dit. [...]Dat was niet 

echt uitnodigend. Ze bleef ook zo staan naast m’n bed.” 

(Respondent 8, 73j, m.) 



	  
	  

42	  

Ook door deze patiënt wordt indirect benadrukt hoe belangrijk het is dat de geestelijk 

verzorgers de tijd nemen voor de patiënten en ook uitstralen dat ze de tijd willen nemen. 

Patiënten die gelovig zijn geven aan dat een onderdeel van het gesprek gaat om bidden of het 

voorlezen van een psalm of gedicht, zoals ook te lezen is in het citaat onder het kopje geduld. 

Een enkele patiënt zingt met de geestelijk verzorger. Ook de patiënt die zegt niet gelovig te 

zijn geeft aan dat hij het misschien fijn had gevonden om wel te bidden. 

Een aantal patiënten gaat ook naar de kerkdiensten die in het stiltecentrum plaatsvinden: 

“Ik ben naar de dienst geweest zondagmorgen waar zij voorging. Toen herkende ze me nog 

toen ik binnenkwam. Want ik heb in 2009 ook een aantal keer met haar gesproken.”  

(Respondent 6, 83j, v.) 

Een patiënt vertelt niet naar de kerkdiensten te gaan, omdat ze haar bed niet uit kan komen, 

maar ze vertelt dat de geestelijk verzorger haar altijd een boekje komt brengen met de teksten 

die tijdens de kerkdienst gebruikt zijn. 

5.3 Conclusie 
 

De respondenten noemen zes belangrijke ervaringen over de gesprekken met de geestelijk 

verzorger, namelijk aandacht, steun, confrontatie met sterfelijkheid, leven met beperkingen en 

geduld.  

De geestelijk verzorgers begeleiden de patiënten bij deze thema’s door naar ze te luisteren en 

door ruimte te geven om te praten over de gevoelens die erbij komen kijken. Ook door te 

vertellen wat een patiënt kan doen, zoals geduld hebben. De geestelijk verzorger brengt de 

patiënten weer tot zichzelf, is een steun op moeilijke en zware momenten. De geestelijk 

verzorger helpt bij het omgaan met angst en het uitzoeken hoe je kan leven met beperkingen. 

Ook helpt de geestelijk verzorger bij het vinden van geduld en (innerlijke) rust. 

De geestelijk verzorgers spelen vooral in op het gevoel van zinervaring. Ze geven de 

patiënten een gevoel van eigenwaarde, zorgen voor begrijpelijkheid en laten de patiënten zich 

competent voelen. Ook begeleiden de geestelijk verzorgers op zingevingsniveau, ze hebben 

een effect op het zelfbeeld van patiënten en de waarden die de patiënten aanhangen. Een 

enkele keer vinden de gesprekken plaats op het niveau van het zingevingskader. Dit is vooral 

het geval als het gaat over het wereldbeeld van de patiënten.  

Wat de respondenten precies waarderen vinden ze moeilijk om te verwoorden. Vooral de 

sfeer van het gesprek blijft hangen. Ook vinden ze het fijn dat er iemand langskomt om te 

kijken hoe het met je gaat. 
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Bij de patiënten die geen gesprek hebben aangevraagd lijkt de mate van waardering samen te 

hangen met de steun die de patiënten van familie en vrienden krijgen. Patiënten die vanuit de 

directe omgeving veel steun ervaren, tonen minder behoefte aan een gesprek met geestelijk 

verzorgers dan de patiënten die weinig steun ervaren vanuit de directe omgeving. Deze 

bevinding gaat niet op voor de patiënten die wel een gesprek hebben aangevraagd. 
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6. Resultaten: de rol van geestelijk verzorgers bij discrepantie van 

patiënten  

Welke meaning making processen zijn er bij de patiënten te herkennen tijdens de 
gesprekken met geestelijk verzorgers? 
 

Voor het beantwoorden van deze deelvraag zal ik de aan de hand van informatie uit de 

observaties en de interviews onderzoeken in hoeverre er sprake is van de meaning making 

processen zoals beschreven in het theoretisch kader.  

Ik ga in dit hoofdstuk dus onderzoeken of er sprake is van een discrepantie tussen global 

meaning en situational meaning bij de patiënten en hoe de geestelijk verzorger daarmee 

omgaat.  

De verwachte discrepantie die Park noemt komt inderdaad naar voren in mijn onderzoek. 

6.1 Veranderen van de global meaning of de situational meaning 
 

De geestelijk verzorger probeert ruimte te maken voor het verhaal van de patiënt door te 

luisteren naar thema’s die de patiënten aandragen of door zelf thema’s aan te dragen die 

volgens de geestelijk verzorger belangrijk zijn voor de patiënt. Daarnaast blijkt uit mijn 

resultaten dat geestelijk verzorgers ook als rol hebben de discrepantie tussen global meaning 

en situational meaning te verminderen door de patiënt te begeleiden in het aanpassen van de 

global meaning of situational meaning. Dit kan door een nieuwe situational meaning aan te 

bieden (zie voorbeeld 1) of door zingevingsaspecten te herdefiniëren (zie voorbeeld 2). 

Voorbeeld 1: 

 

Volgens Mooren (1998, p.203) ervaart iemand gemoedsrust als zijn of haar handelen 

overeenkomt met de eigen bredere morele en ethische visie. Het tegengestelde zou dus ook 

gezegd kunnen worden. Als het niet lukt om te handelen naar je eigen morele en ethische 

visie ervaart iemand onrust, en in dit geval schuld. Dit zie je in het voorbeeld van de vrouw 

die zich heel erg schuldig voelt naar haar familie. Dit voorbeeld heb ik eerder in hoofdstuk 

vier genoemd. Deze vrouw geeft aan dat het belangrijk is om bij haar kinderen en haar 

kleinkinderen te zijn en om voor deze mensen te zorgen. Haar jarige zoon logeert bij haar in 

het ziekenhuis. Ze waardeert dit, maar voelt zich hier ook schuldig over. Ze herhaalt met 

enige regelmaat dat ze hem ‘dit’ niet aan wil doen. Als de geestelijk verzorger vraagt wat ze 
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met ‘dit’ bedoelt, geeft ze aan dat ze hem niet wil aandoen dat zij zo ziek is. Ze voelt zich 

schuldig over haar ziekte, aangezien zij sterk hoort te zijn en voor haar familie hoort te 

zorgen. De geestelijk verzorger vertelt haar dat zij niet degene is die dit de familie aandoet. 

Het is de ziekte die dit haar en haar familie aandoet. 

 

Uit dit voorbeeld blijkt een discrepantie tussen de global meaning en situational meaning van 

de vrouw. Ze heeft zichzelf als norm gesteld sterk te moeten zijn voor haar familie en te 

zorgen voor haar familie. Het lukt haar nu niet om te voldoen aan haar eigen moraal.  

De situational meaning van deze vrouw, namelijk dat zij iemand iets aandoet en zorg nodig 

heeft in plaats van zorg geven, belast haar. 

De geestelijk verzorger zegt hier: het is niet jouw schuld, het is de schuld van de ziekte. 

Hiermee maakt ze de ziekte een eigen entiteit die buiten deze vrouw ligt. Je ziet hier dat de 

geestelijk verzorger een poging doet om de situational meaning van de vrouw aan te passen. 

Als de vrouw deze gedachte over zou nemen, zou dat betekenen dat zij niemand iets aandoet. 

Het is een losse entiteit die haar en haar familie iets aandoet. Hierdoor kan de discrepantie 

tussen de global en situational meaning verminderen en daarmee de ervaren spanning. 

Voorbeeld 2: 

 

Het volgende voorbeeld laat zien dat er bij een discrepantie in betekenisgeving ook gewerkt 

kan worden aan het veranderen van de global meaning. Dit voorbeeld komt ook uit hoofdstuk 

vier, met het thema ‘hoe nu verder?’. Hier beschrijf ik een man die graag naar huis wil, maar 

hij heeft veel ideeën over hoe het moet zijn als hij thuis is. Hij wil graag weer zelfstandig 

kunnen zijn en voor zichzelf kunnen zorgen. Hij wil zelf kunnen lopen, zichzelf kunnen 

wassen en wil niet dat zijn vrouw dit voor hem moet gaan doen. Afhankelijk zijn van anderen 

kost hem veel moeite. Mede daarom vindt hij het erg lastig, hij weet niet hoe het nu verder 

gaat. Hij wil meer zekerheid over zijn toekomst en zijn mogelijkheden. De geestelijk 

verzorger heeft mij van tevoren verteld dat deze man waarschijnlijk nooit meer zal kunnen 

lopen en in het beste perspectief moet hij heel lang voor zich laten zorgen. Aan de patiënt 

vertelt de geestelijk verzorger dat hij moet leren bouwen op zijn omgeving. Nu moet hij dit 

leren in het ziekenhuis, maar als hij straks thuis is moet hij leren bouwen op zijn vrouw. Zijn 

vrouw, die aanwezig is bij dit gesprek, bevestigt dit. Ze vertelt hem dat hij altijd voor haar 

heeft gezorgd en dat zij nu voor hem wil zorgen. Als de geestelijk verzorger hem vervolgens 

vertelt dat hij moet leren loslaten en leren geloven dat anderen hem echt willen helpen, wordt 
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de man emotioneel. Hij begint te huilen en lijkt moeite te hebben met de gedachte om anderen 

te vertrouwen en op ze te bouwen. De geestelijk verzorger zegt vervolgens: “Ik vraag je niet 

om blind te vertrouwen, ik vraag je om te vertrouwen met je ogen open”. 

 

In dit voorbeeld zie je dat de man een discrepantie ervaart tussen hoe hij wil leven en waar hij 

toe in staat zal zijn. Hij wil voor zichzelf kunnen zorgen en zelfstandig zijn, maar hij kan niet 

meer lopen, niet meer alleen douchen en niet meer alleen naar de wc. Het idee dat zijn doelen 

niet meer haalbaar zijn maakt hem erg emotioneel. Binnen zijn global meaning is 

zelfstandigheid dus een belangrijke competentie en daarmee het zelf kunnen doen een 

belangrijke leefregel. Doordat hij niet meer zelfstandig kan zijn verliest hij het gevoel dat hij 

zijn leven in eigen hand heeft. Hij heeft het gevoel niet meer competent te zijn om voor 

zichzelf te zorgen en simpele doelen die hij wil kunnen bereiken, zijn niet meer haalbaar. 

Volgens Mooren (1998) is de mate waarin je doelen aansluiten bij het bredere 

levensperspectief belangrijk voor het gevoel van betrokkenheid. Doordat deze man niet meer 

kan doen wat hij wil doen, voelt het alsof hij afhankelijk is en niet meer betrokken bij zijn 

eigen welzijn. Daarnaast biedt het gevoel dat gebeurtenissen hanteerbaar zijn een ervaring van 

competentie (Mooren, 1998). Doordat deze man niet het gevoel heeft dat zijn doelen haalbaar 

zijn, zijn gebeurtenissen niet meer hanteerbaar. Het voelt voor hem alsof hij niks meer kan.  

Door de opmerking van de geestelijk verzorger, dat hij moet leren loslaten en op anderen 

moet vertrouwen, raakt hij geëmotioneerd. Hierdoor wordt hij herinnerd aan de incompetentie 

en afhankelijkheid die hij ervaart. De geestelijk verzorger zegt vervolgens dat hij dit niet blind 

hoeft te doen, hij moet ook zelf zijn ogen open houden. Hiermee probeert de geestelijk 

verzorger hem duidelijk te maken dat hij zelf wel op een bepaalde manier regie kan houden 

over zijn leven, door de innerlijke houding iets te veranderen (met open ogen) Er wordt dus 

een nieuwe leefregel geïntroduceerd. Hij hoeft zich niet volledig afhankelijk op te stellen, hij 

mag oplettend blijven en proberen het leven in eigen hand te houden. 

Wat je hier ziet gebeuren is dat de geestelijk verzorger probeert de discrepantie tussen de 

situational meaning en de global meaning op te heffen door de man een ander idee te geven 

over zelfstandigheid, namelijk zelf bepalen wat je wilt en kritisch blijven wat betreft de 

(nieuwe) situatie. 

De situational meaning die de man ervaart is dat hij, doordat hij niet voor zichzelf kan zorgen, 

afhankelijk is en niks meer zelf kan doen en beslissen. De opmerking van de geestelijk 

verzorger impliceert dat hij niet volledig afhankelijk is van anderen. Ook al heeft hij anderen 

nodig bij het wassen, eten en lopen, hij kan nog wel zelf bepalen wat hij wil. De patiënt 
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behoudt de mogelijkheid om kritisch blijven te en de situatie in de gaten en onder controle 

houden. Hij moet dit alleen doen door ook vertrouwen in anderen te creëren.  

6.2 Actualiseren global meaning 
 

Ook in de volgende voorbeelden zie je dat er sprake is van discrepantie. Echter is het nu niet 

zozeer dat de geestelijk verzorger insteekt op het veranderen van de global meaning of de 

situational meaning. De geestelijk verzorger steekt in op het actualiseren van de global 

meaning. Dit doet hij door patiënten te herinneren aan hun bestaande zingevingskader. Dit is 

vooral van toepassing bij mensen met een religieuze achtergrond. Dit zie je in de 

onderstaande voorbeelden.  

Voorbeeld 1: 

	  
In hoofdstuk vier beschrijf ik een man met een enorm schuldgevoel voor zijn angst voor de 

dood. Hij is al zijn hele leven een gelovig man. Bij het geloof hoort vertrouwen in God en zijn 

wegen. Als God bepaalt dat het jouw tijd is, dan is het jouw tijd. Dit is hoe hij vindt dat hij 

zich moet voelen. Nu het dan mogelijk zijn tijd is, is hij bang voor de dood en bang voor wat 

komt. Deze angst veroorzaakt een enorm schuldgevoel aangezien hij dit ervaart als een 

schending van zijn vertrouwen in God. De dominee vertelde hem dat iedereen bang is voor 

het onbekende. Zij ook. Dit is ook normaal en schuldgevoel voor deze emotie is niet nodig. 

Daarna vertelt ze hem dat hij een keuze heeft: laat je je leiden door je angst, of laat je je leiden 

door je geloof?  

De man ervaart gevoelens die hij volgens zijn zingevingskader niet zou horen te voelen. Hij 

gelooft sterk in een God en de keuzes die deze God maakt. Dit maakt de wereld voor hem 

begrijpelijk. Toch voelt hij nu een angst voor de keuze die God gaat maken en voor wat er 

komt na deze wereld. 

De geestelijk verzorger vertelt hem dat zijn angst niet verkeerd is en dat hij dit mag voelen. 

Hiermee heft ze de ervaren discrepantie eigenlijk al op. Ze vertelt hem dat zijn angst mag 

binnen de moraal van zijn geloof en dat hij zich niet schuldig hoeft te voelen. Tot nu toe is dit 

een voorbeeld van het evangelie aanzeggen. Het evangelie aanzeggen betekent dat de pastoor 

het woord van God verkondigd, enkel vertelt wat God van je verwacht (Heitink, 1977). 

Vervolgens wijst ze hem door haar vraag op zijn zingevingskader, wat maakt dat dit 

voorbeeld toch over geestelijke verzorging gaat. Ze vraagt hem wat leidend is in zijn leven, 

zijn emoties of zijn gedachten over de wereld? Hiermee actualiseert ze zijn wereldbeeld, wat 
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onderdeel is van zijn zingevingskader. Het wereldbeeld is het idee van iemand hoe de 

werkelijkheid eruitziet. Dit gaat zowel over de aardse als de bovenaardse werkelijkheid, 

aangezien de bovenaardse werkelijkheid invloed heeft op jouw idee van de aardse 

werkelijkheid (Mooren, 1998). Wanneer ervaringen en verklaringen niet in strijd zijn met het 

eigen wereldbeeld, is de wereld begrijpelijk (Mooren, 1998). Door de global meaning te 

actualiseren, probeert de geestelijk verzorger de situatie weer begrijpelijk en hanteerbaar te 

maken. 

Voorbeeld 2: 

 

Het tweede voorbeeld dat ik gebruik komt uit hoofdstuk vijf en gaat over geduld. De patiënt 

heeft aangegeven dat hij het moeilijk vindt om geduldig te blijven als de situatie voor hem 

onduidelijk wordt. Hiermee doelde hij op zaken in het ziekenhuis die volgens hem slecht 

gecommuniceerd worden. Hij vertelde mij dat de geestelijk verzorger hem zei dat hij geduld 

moet opbrengen. Vervolgens wees ze hem op psalm 113, waarin ook staat dat mensen geduld 

moeten hebben. Deze heeft ze aan hem voorgelezen.  

 

De geestelijk verzorger probeert de man hier te herinneren aan zijn zingevingskader. Hij raakt 

gefrustreerd als dingen onduidelijk zijn, maar zijn geloof vertelt hem in dit soort situaties 

geduldig te zijn. Door een psalm aan hem voor te lezen wordt zijn global meaning voor hem 

geactualiseerd. Hij wordt eraan herinnert wat hij belangrijke waarden vindt. 

6.3 Bevestigen global meaning 
 

Uit het onderzoek blijkt dat een deel van het werk van de geestelijk verzorger bestaat uit het 

bevestigen van de global meaning.  

Voorbeeld 1: 

 

In hoofdstuk vijf noem ik het voorbeeld van de vrouw die liever homeopathische medicijnen 

neemt dan de medicijnen die ze in het ziekenhuis krijgt. Ze heeft toch besloten medicijnen 

gebruiken na veel gesprekken met haar man en met de artsen, maar dit kost haar heel veel 

moeite. Ze vertelt mij dat ze met de geestelijk verzorger veel heeft gesproken over haar ideeën 

over homeopathie en dat ze voelde dat de geestelijk verzorger haar serieus nam terwijl ze 

hierover vertelde. Ze zei dat ze het bijzonder vond dat de geestelijk verzorger de tijd heeft 
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genomen om hiernaar te luisteren. Ze had het gevoel dat zij de eerste persoon in dit 

ziekenhuis was die haar hierin serieus nam. Ook gaf ze aan dat het bijzonder was om iemand 

tegen te komen met gelijke gedachten als de hare. Dit creëerde een band. 

De rol van de geestelijk verzorger was hier vooral een luisterend oor. Ik ben niet bij het 

gesprek geweest tussen haar en de geestelijk verzorger. Ik kan dus niet bevestigen dat de 

geestelijk verzorger gelijke gedachten heeft. Maar de ervaring voor deze vrouw is wel dat dit 

zo is en dat maakte de ervaring voor haar bijzonder. Een deel van haar zingevingskader 

bestaat uit haar gedachten over homeopathie. De vrouw handelde tegen haar principes in en 

ervoer hiermee een discrepantie. De geestelijk verzorger heeft haar ondersteund om met deze 

discrepantie te leven. De geestelijk verzorger heeft haar het idee gegeven dat deze gedachten 

niet verkeerd zijn, dat ze mogelijk zelfs waar zijn. Hiermee heeft de geestelijk verzorger 

bevestigd dat de vrouw geen verkeerde ideeën heeft en heeft haar bevestigd in haar global 

meaning.  

6.4 Begeleiden tussen verschillende fases van het meaning making proces 
 

Park (2010) beschrijft vier fases van het meaning making proces. Zoals eerder gezegd zijn dit 

manieren waarop een gebeurtenis geïntegreerd wordt in een levensverhaal bij de ervaring van 

discrepantie. Deze fases kunnen in willekeurige volgorde doorlopen worden. Onderstaand 

voorbeeld laat zien hoe de geestelijk verzorger de patiënt op een subtiele manier naar een 

andere fase stuurt. 

Voorbeeld 1: 

 

Ook dit voorbeeld komt bij het thema ‘hoe nu verder?’ vandaan. Een man vertelt aan de 

geestelijk verzorger dat hij niet weet hoe hij wil dat de toekomst eruit gaat zijn. Er gebeurt erg 

veel in korte tijd. Soms heeft hij de hele dag door onderzoeken, hij snapt niet goed wat er 

gebeurt en waar al die onderzoeken voor zijn. Andere dagen ligt hij te wachten op een 

onderzoek en wordt hem elke keer andere informatie gegeven. Daarnaast maakt hij zich 

zorgen over zijn ziekte en hoe zijn leven eruit gaat zien. Over dit laatste zegt hij dat er te veel 

gebeurt in te korte tijd, daardoor lukt het hem niet om nog na te denken over hoe hij wil dat de 

rest van zijn leven eruit gaat zien. Toch ervaart hij wel druk om na te denken over de 

veranderingen in zijn leven. Hij vertoont tekenen van stress en lijkt zich erg onrustig te 

voelen. 
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De geestelijk verzorger vertelt hem: “Je bent precies waar je nu bent”. 

In dit voorbeeld zie je een man die het gevoel heeft dat hij moet nadenken over de rest van 

zijn leven. Het lukt hem echt niet op dit moment, waardoor hij onrustig wordt. Het lijkt alsof 

hij hier wrijving voelt tussen hoe het leven was (voor de ziekte) en hoe het verder gaat 

verlopen, hij wil graag hierover nadenken om dit goed vorm te geven. De geestelijk verzorger 

vertelt hem: “je bent precies waar je nu bent”. Waarmee de geestelijk verzorger rust wil 

bieden. Hij wil hiermee zeggen dat hij nu nog niet alles uitgedacht hoeft te hebben. Dit mag 

ook later en er is geen haast bij. 

Deze man erkent de situatie, hij wil zichzelf ook vragen stellen over het leven, maar hij 

ervaart eigenlijk geen ruimte voor deze vragen. Deze fase noemt Park (2010) de assimilatie of 

accommodatie dimensie. 

Wat de geestelijk verzorger zegt tegen de patiënt is dat hij nu de situatie moet laten voor wat 

hij is. Dit impliceert het automatische zingevingsproces, het ontkennen van het existentiële 

belang van de situatie.  

Als het niet lukt om antwoorden te geven op de vragen die je stelt, geeft het soms het meeste 

rust om deze vragen niet meer te stellen. Dit is wat de geestelijk verzorger lijkt te suggereren. 

6.5 Geen discrepantie aanwezig 
 

Niet in alle situaties is er sprake van discrepantie. In deze voorbeelden lijkt de term 

experience of contingency meer op zijn plaats. Hartog (2017) beschrijft een experience of 

contingency als een gebeurtenis die wel kan conflicteren met je global meaning, maar die niet 

direct een ontwrichting veroorzaakt. Redenen dat er geen ontwrichting ontstaat, zijn dat de 

gebeurtenis een positief effect heeft gehad op het leven, of dat iemand gemakkelijk zijn global 

meaning weet aan te passen. Dit is te zien in onderstaande voorbeelden. De geestelijk 

verzorger heeft in beide gevallen vooral een luisterende rol gespeeld, de patiënten hebben de 

kans gekregen om hun levensverhaal te vertellen. 

Voorbeeld 1: 

 

In hoofdstuk vijf bespreek ik het thema ‘confrontatie met het sterven. Hierbij geef ik een 

voorbeeld van een man die zich sinds zijn diagnose soms nuttiger voelt dan dat hij dat deed 

voor hij zijn diagnose kreeg. Hij werkte als maatschappelijk werker, maar is hier na zijn 

diagnose voor afgekeurd. Hij blijft, naar eigen zeggen, zijn tijd goed besteden en hij blijft 
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leven zoals hij wil leven. Hij is vrijwilligerswerk gaan doen en is veel muziek gaan maken. 

Hij vertelt ook dat de manier waarop hij muziek maakt is veranderd. Hij speelt piano en kan 

niet goed meer muzieklezen en onthouden. Hierdoor improviseert hij veel meer. Iets wat hij 

nooit eerder heeft gedaan, maar hij geniet er enorm van. 

Deze man ervaart zijn ziekte niet als een ontwrichting in zijn leven, maar eerder als een 

nieuwe waardering voor het leven. Volgens Hartog is de impact van een gebeurtenis 

afhankelijk van de antwoorden die je geeft op drie soorten vragen, evaluatie, actorschap en 

omvang (2017). Vragen over de waarde die je toekent aan de gebeurtenis zijn evaluerende 

vragen (Hartog, 2017). In dit geval ervaart de man de gebeurtenis als iets dan een positieve 

uitwerking heeft. De rol die je zelf speelde in de gebeurtenis zijn vragen over actorschap 

(Hartog, 2017). De man heeft zelf een actieve rol gespeeld in de ervaring. Hij is 

vrijwilligerswerk gaan doen en op een andere manier piano gaan spelen. De omvang van de 

gebeurtenis is op existentieel niveau. Dit betekent dat de gebeurtenis effect heeft op het leven 

als geheel (Hartog, 2017). Aangezien het een positief effect heeft gehad is dit geen 

ontwrichting, maar eerder een experience of contingency.  

Voorbeeld 2: 

 

Het tweede voorbeeld is een man die beschrijft dat hij van veertig procent altijd honderd 

procent probeert te maken. Na zijn stamceltransplantatie heeft hij opnieuw moeten leren 

lopen, fietsen en autorijden. Ondertussen kan hij al deze dingen weer, maar hij herinnert zich 

nog goed de overwinning die hij voelde toen hij voor het eerst weer fietste. 

Deze man heeft als innerlijke houding dat hij altijd probeert om honderd procent te maken 

van wat hij heeft. De innerlijke houding helpt mensen omgaan met wat niet veranderd kan 

worden (Littooij, 2016). Het erkennen van de feiten en je daartoe verhouden. Deze man 

verhoudt zich tot het feit dat hij heel veel dingen niet meer kan en deze opnieuw moet gaan 

leren en hij gaat deze uitdaging aan. Hij heeft zijn doelen moeten bijstellen, maar deze 

bijgestelde doelen staan in het teken van een groter omvattend streven. Volgens Mooren 

(1998) zijn de doelen die je stelt een concretisering van een groter levensperspectief. Je ziet 

dat voor deze man dat het geval is. 

De man ervaart geen discrepantie. Het grootste deel van zijn global meaning is hetzelfde 

gebleven. Alleen zijn doelen heeft hij aangepast, maar aangezien het aanpassen van zijn 

doelen past bij zijn innerlijke houding, lijkt dit geen probleem. 
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6.7 Conclusie 
 

In het grootste deel van de voorbeelden zie je dat patiënten discrepantie ervaren tussen de 

global meaning en situational meaning.  Het ligt in de lijn der verwachtingen dat voorbeelden 

over hoe het nu verder moet gaan over discrepantie. Deze voorbeelden gaan namelijk over het 

verder leven met de veranderingen die je in korte tijd ervaren hebt. Ook bij de voorbeelden 

over het sterven en de angst hiervoor is te verwachten dat mensen discrepantie ervaren. 

Volgens Yalom (1980) is de reden dat mensen het moeilijk vinden om hun eigen 

sterfelijkheid te accepteren, omdat ze bang zijn voor de dood. De grootste ontwikkelingstaak 

is volgens hem om om te gaan met deze angsten voor de dood (Yalom, 1998). 

Uit te analyse blijkt dat de geestelijk verzorgers vier manieren hebben om met deze 

discrepantie bij patiënten om te gaan. De eerste manier is het begeleiden van een verandering 

van de global meaning of de situational meaning. De tweede manier is het actualiseren van de 

global meaning en de derde manier is het bevestigen van de global meaning. De vierde 

manier is afwijkend van de rest. Hier gaat het namelijk om het begeleiden tussen de vier fases 

van het meaning making proces. 

Er is een aantal voorbeelden te zien waarbij geen discrepantie te herkennen is. In deze 

gevallen heeft de gebeurtenis mogelijk wel gebotst met de global meaning, maar heeft het niet 

voor een ontwrichting gezorgd. In het eerste voorbeeld heeft het niet voor een ontwrichting 

gezorgd aangezien het een positieve uitwerking op zijn leven heeft gehad. In het tweede 

voorbeeld heeft het niet voor een ontwrichting gezorgd omdat het aanpassen van zijn doelen 

past binnen zijn global meaning. De rol van de geestelijk verzorger is bij deze gesprekken 

vooral die van professioneel luisteraar, zoals Handzo et al (2008) dit ook beschrijven. 
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7. Conclusie:  
 

In dit hoofdstuk begin ik met antwoord geven op de vraag wat de rol is van geestelijk 

verzorgers bij de meaning making processen van patiënten die geconfronteerd worden met 

een levensbedreigende ziekte. Vervolgens vertel ik wat dit onderzoek bijdraagt aan het 

onderzoek over geestelijk verzorgers in de algemene zin.  

Wat is de rol van geestelijk verzorgers bij de meaning making processen van patiënten 
die geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte? 

  
Uit de gesprekken tussen de geestelijk verzorgers en de patiënten blijkt dat de volgende 

thema’s aan bod komen in de gesprekken met de geestelijk verzorgers: de ziekenhuisopname 

zelf, de levenshouding of tijdelijke houding van de patiënt, levensbeschouwelijke thema’s in 

gesprekken of levensbeschouwelijke rituelen, waardering, de ervaring een last te zijn voor 

anderen, familie, de ziekte als strijd, pijn door de ziekte, hoe het nu verder moet en angst voor 

de dood. Deze thema’s komen in veel gesprekken naar voren, vaak worden ze door de 

geestelijk verzorger aangedragen. Het gebeurt ook dat de patiënt de thema’s aandraagt. De 

geestelijk verzorger heeft een sturende rol door thema’s aan te kaarten. Als de patiënten 

thema’s aandragen, heeft de geestelijk verzorger een luisterende en doorvragende rol. Ook 

biedt de geestelijk verzorger ruimte om te spreken over deze thema’s. 

Als je de patiënten vraagt naar de besproken thema’s, blijkt dat het aantal thema’s dat de 

patiënten zich herinneren nog beperkter is. Dit zijn namelijk aandacht, familie en omgeving, 

confrontatie met het sterven, leven met beperkingen en geduld. 

Wat opvallend is, is dat deze gespreksthema’s de gesprekken op een niveau van 

betekenisverlening brengen. Tijdens de gesprekken komen zingevingsaspecten aan bod, 

namelijk het zelfbeeld, leefregels en hanteerbaarheid, moraal en waarden en doelen. Het 

gesprek vindt vooral plaats op het niveau van de zingeving en zinervaring. 

Een enkele keer bevindt het gesprek zich op het niveau van het zingevingskader. Namelijk als 

het godsbeeld en wereldbeeld besproken wordt. Bij de protestante en katholieke denominaties 

komt het vooral voor dat het godsbeeld besproken wordt, maar dit is ook mogelijk in de 

gesprekken met de humanistisch geestelijk verzorger. Dit werd duidelijk in het gesprek met 

de patiënt met een homeopathisch wereldbeeld. 



	  
	  

54	  

Ook boren de gesprekthema’s verassend snel discrepanties aan. Hierop wordt op meerdere 

manieren gereageerd. 

Uit de resultaten blijkt dat er een verschil is in de vorm van de gesprekken van de 

humanistisch geestelijk verzorger en de protestants geestelijk verzorger. De humanistisch 

geestelijk verzorger voert gesprekken met de patiënten over de thema’s waar de patiënten het 

over willen hebben. Geestelijk verzorgers maken vooral gebruik van de gespreksvorm. De 

protestantse geestelijk verzorgers voeren daarnaast ook rituelen uit tijdens de gesprekken. 

Het uitvoeren van deze rituelen is een belangrijk onderdeel van het werk van geestelijk 

verzorgers, aangezien deze rituelen helpen de global meaning te actualiseren. Het herinnert de 

patiënten aan het zingevingskader dat ze hebben, specifiek aan het godsbeeld en wereldbeeld.  

In de gesprekken waarbij geen rituelen uitgevoerd worden, wordt op andere manieren 

gereageerd op de discrepantie die de patiënten ervaren. 

In sommige gevallen helpt het actualiseren van de global meaning bij het verwerken van 

angst en het verminderen van de discrepantie die tussen betekenisverleningen wordt ervaren. 

Een andere manier om om te gaan met de discrepantie tussen betekenisverlening die patiënten 

ervaren is het bevestigen van de global meaning. De geestelijk verzorger laat de patiënt hier 

merken dat zijn of haar manier van denken goed is. Dit biedt rust aan de patiënten en geeft 

een gevoel van veiligheid. 

Ook begeleiden de geestelijk verzorgers patiënten die discrepantie ervaren tussen de global 

meaning en de situational meaning door een alternatieve situational meaning aan te bieden 

die beter in de global meaning past. De geestelijk verzorger biedt dan alternatieve manieren 

van kijken naar de situatie aan; manieren van kijken die beter passen bij het zingevingskader 

van de patiënt.  

In een enkel geval gebeurt het dat de geestelijk verzorger zijn eigen zingevingskader naar 

voren brengt. Dit zie je in het voorbeeld van de vrouw die haar zoon dichtbij zich wilde 

houden. De geestelijk verzorger kaartte hier haar eigen zingevingskader aan door aan te geven 

dat de zoon mogelijk ook ruimte moet krijgen.  

Bij de patiënten en thema’s waar geen discrepantie lijkt te zijn, biedt de geestelijk verzorger 

vooral een luisterend oor. 

Het is nog onduidelijk waarop de keuzes voor deze verschillende reacties van de geestelijk 

verzorgers zijn gebaseerd. Hier is een vervolgonderzoek voor nodig. 

Ook is het moeilijk om te zeggen wat het effect van de interventies van de geestelijk 

verzorgers is geweest voor de meaning making processen van de patiënten. Uit dit onderzoek 

blijkt dat de geestelijk verzorgers zich verhouden tot de situational meaning en global 
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meaning van de patiënten, daarnaast bieden ze mogelijkheden aan om de discrepantie te 

verminderen door alternatieve denkwijzen aan te bieden.  

Of de patiënten deze alternatieve denkwijzen ook daadwerkelijk oppakken en de discrepantie 

hiermee opgeheven wordt, is in dit onderzoek niet zichtbaar geworden. Dit omdat er in dit 

onderzoek is gekeken naar de gesprekken met de geestelijk verzorger en de directe rol die de 

geestelijk verzorgers hebben. Om te onderzoeken of de discrepantie van de patiënten 

daadwerkelijk is opgeheven en of de geestelijk verzorger daar een rol in heeft gespeeld is een 

onderzoek nodig waarbij patiënten langere tijd gevolgd worden en waarbij eventuele 

veranderingen in betekenisverlening centraal staan. 
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8. Discussie 
 

Wat duidelijk is geworden door dit onderzoek is dat gesprekken tussen patiënten en geestelijk 

verzorgers vooral gaan over gevoelens van patiënten en de gedachtenprocessen die loskomen 

doordat ze een life event of een experience of contingency hebben meegemaakt (Park, 2010; 

Littooij, 2016). Mooren (1998) heeft een onderscheid gemaakt tussen het zingevingskader, het 

zingevingsproces en de zinervaring. Geestelijk verzorgers kunnen door middel van 

verschillende thema’s het gesprek snel op het niveau van zingeving brengen. De gesprekken 

tussen de patiënten en de geestelijk verzorgers vinden vooral plaats op het niveau van het 

zingevingsproces en de zinervaring. Door te luisteren naar de patiënt en door er te zijn voor 

de patiënt (Wright, 2002), wordt het voor de patiënt mogelijk om te praten over 

zingevingsthema’s. 

De rol van de geestelijk verzorger als professioneel luisteraar, zoals het onderzoek van 

Handzo et al (2008) beschrijft, wordt bevestigd in dit onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat 

de geestelijk verzorger een luisterende rol aanneemt zodra patiënten thema’s aandragen. Naast 

het luisteren stelt de geestelijk verzorger vragen die sturen richting het zingevingsproces. Ook 

bij de thema’s die de patiënten zelf aandragen stelt de geestelijk verzorgers vragen die 

richting het zingevingsproces sturen. Dit is wat Mowat, Bunnis, Snowden & Wright (2013) 

als spiritueel luisteren beschrijven: door middel van reflectie mensen helpen bij het ontrafelen 

van gebeurtenissen in iemand zijn leven. Ook blijkt dat de geestelijk verzorger samen met de 

patiënt het zingevingskader van de patiënt probeert te interpreteren in het licht van de nieuwe 

gebeurtenis, zoals Schilderman (2008) beschrijft. De geestelijk verzorger doet dit door 

thema’s aan te kaarten die de patiënt laat nadenken over wat de nieuwe gebeurtenis betekent 

in zijn of haar leven. 

Het onderzoek van Massey et al (2015) bevestigt dat meaning making een van de beoogde 

effecten is van geestelijk verzorgers. Om dit effect te behalen sturen geestelijk verzorgers in 

de richting van bepaalde thema’s. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat openheid naar de beliefs 

van de patiënt als een belangrijke rol van de geestelijk verzorger wordt gezien. Ook actief 

luisteren wordt gezien als één van de belangrijkste taken van de geestelijk verzorger. (Massey 

et al, 2015). Actief luisteren betekent ook iemand aanzetten tot (zelf) reflectie. Methoden van 

geestelijk werk zijn gestuurde vragen stellen. De geestelijk verzorger vraagt bijvoorbeeld naar 
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waarden, geloof en de ideeën van de patiënten over het lot of een doel in het leven (Massey et 

al (2015). 

Een nieuwe bevinding is dat de geestelijk verzorger een actieve rol kan spelen als een patiënt 

een discrepantie ervaart tussen betekenisverleningen. Deze discrepantie betekent dat de 

tijdelijke betekenisgeving over een gebeurtenis niet past binnen het bestaande 

zingevingskader (Park, 2010). De geestelijk verzorger kan door nieuwe inzichten aan te 

bieden, of door vragen te stellen, de patiënt begeleiden in de integratie van de gebeurtenis in 

het oude, bestaande zingevingskader. Ook kan de geestelijk verzorger begeleiden in het 

aanpassen van het bestaande zingevingskader van de patiënt. Hoe de geestelijk verzorger dit 

doet heb ik samengevat in onderstaand schema: 

 
 

 

  

Omgaan met discrepantie     Rol van de geestelijk verzorger

Bevestigen global meaning •  Luisteren 
•  Uitspreken dat global meaning goed is 

Actualiseren global meaning •   Patiënt herinneren aan zijn/haar global           
meaning/zingevingskader 

•   Patiënt herinneren aan wat hij/zij             
belangrijk vindt 

•  Bovenaardse werkelijkheid uitleggen

Veranderen global- of 
situational meaning

•   Situationational meaning aanpassen zodat 
het wel past binnen de global meaning 

•  Nieuwe situational meaning aanbieden 
•  Zingevingsaspecten herdefiniëren 

Geen disrepantie aanwezig •  Luisteren 
•  De patiënt zijn levensverhaal laten vertellen

Begeleiden tussen fases van 
het meaning making proces

•  Sturen naar andere fases 
•   Mogelijkheid aanbieden sommige vragen    

te laten rusten
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9. Vervolgonderzoek 
 

Om goed te kunnen onderzoeken wat de daadwerkelijke rol is geweest van de geestelijk 

verzorger is interessant om te weten of de gesprekken met de geestelijk verzorgers effect 

hebben en of deze geestelijk verzorgers daadwerkelijk invloed hebben op de meaning making 

processen van patiënten. Hiervoor is onderzoek nodig waarbij patiënten langdurig gevolg 

worden en waarbij de geestelijk verzorgers met regelmaat gesprekken hebben met deze 

patiënten. Casestudies zijn hier met name geschikt voor. 

Doordat patiënten relatief kort in het ziekenhuis liggen, heeft dit als gevolg dat er weinig 

langdurige begeleiding is. Een onderzoek in een hospice of een verzorgingstehuis zou 

mogelijk beter de invloed op lange termijn kunnen meten. 

Daarnaast geeft dit onderzoek weer hoe de gesprekken verlopen en wat de patiënten 

onthouden van deze gesprekken. Of de geestelijk verzorgers zich kunnen vinden in deze 

bevindingen en of de keuze voor bepaalde interventies bewust zijn geweest is buiten 

beschouwing gehouden. Voor vervolgonderzoek kan het interessant zijn om geestelijk 

verzorgers te bevragen over de keuzes die zij maken. 

Lacunes in het onderzoek 

 

Patiënten vinden het lastig om zich te verwoorden wat de bijdrage van de geestelijk verzorger 

is. Ze weten nog goed welke thema’s besproken zijn en kunnen uitgebreid vertellen over wat 

deze thema’s betekenen in hun leven en waar ze tegenaan lopen. Hoe de geestelijk verzorger 

heeft bijgedragen in het nadenken over deze thema’s is, op een aantal uitzonderingen na, 

moeilijk te achterhalen.  

Ook werden we tijdens interviews vaak gestoord. Dit ligt aan verschillende dingen. Personeel 

komt vaak langs om iets te vragen, een kort onderzoek te doen of om eten te brengen. 

Daarnaast liggen er meerdere mensen op een kamer. Het is moeilijk om in te schatten of 

mensen vrijuit durven te spreken. Door de afleidingen vergeten mensen ook regelmatig waar 

het gesprek over ging, wat het tempo en de vertrouwelijkheid van het interview kan 

verminderen. Helaas is het in veel gevallen niet mogelijk om deze omstandigheden aan te 

passen. Veel van de respondenten waren niet in staat om te lopen of zonder apparatuur te zijn. 

Dit betekent dat het niet mogelijk was om deze respondenten te verplaatsen naar een andere 

locatie. 
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Bijlage 1: Toestemmingsverklaringformulier 
	  
Toestemmingsverklaringformulier (informed consent) 

Afstudeerscriptie over wat patiënten in het AMC op zingevingsniveau doormaken en over hoe 

de geestelijke verzorging bijdraagt aan het zingevingsproces. 

Verantwoordelijke onderzoeker: Rinske Gratama 

  

In te vullen door de deelnemer 

  

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en 

en belasting van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek 

alleen anoniem en vertrouwelijk aan derden bekend gemaakt zullen worden. Mijn vragen zijn 

naar tevredenheid beantwoord. Ik begrijp dat geluidsmateriaal uitsluitend voor analyse zal 

worden gebruikt. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me 

daarbij het recht voor om op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit 

onderzoek te beëindigen. 

  

Naam deelnemer: ……………………………………………………………………….. 

Datum: ……………  

Handtekening deelnemer: …...…………………………………. 

 

   

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker 

  

Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende 

vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele 

voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden. 

  

Naam onderzoeker:…………………………………………………………..………….. 

Datum: ……………  

Handtekening onderzoeker: ...…………………………………. 
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Bijlage 2: Codeboom 
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Bijlage 3: interviewguide 
	  
Inhoud onderzoek uitleggen: 

Ik doe onderzoeken naar de rol van de geestelijk verzorger bij patiënten met een 

levensbedreigende ziekte. Ik focus hierbij vooral op zingevingsprocessen/levensvragen/de 

vragen die opkomen door de confrontatie met sterfelijkheid. Ook kijk ik naar wat iemand als 

zinvol ervaart en wat iemand belangrijk vindt veranderd nadat hij of zij geconfronteerd wordt 

met de mogelijkheid dat je kan sterven.  

Heeft u hier verder vragen over? 

Dan wil ik u vragen een toestemmingsverklaring formulier te tekenen, wat inhoudt dat u 

schriftelijk toestemming geeft voor dit interview. 

(toestemmingsverklarings formulier voorlezen of laten lezen) 

Tekenen toestemmingsverklaring formulier. 

interview uit vier delen 

1. Onderwerpen van gesprek met de geestelijk verzorger 

2. Meaning making processen 

3. Rol die geestelijk verzorger heeft gespeeld 

4. Rol die geestelijk verzorger zou kunnen spelen. Behoeftes. 

 

Start interview: 

 

Situatiebeschrijving nu 

• Wie bent u, achtergrond, leeftijd? 

• Waarom bent u hier? Wat is de reden van uw opname? 

•  

Geestelijk verzorger 

• Hoeveel gesprekken? 

• Waarover? 

• Onderwerpen  

• Hoe reageerde de geestelijk verzorger daarop? 

• Fijne dingen? 

• Vervelende moment? 

• Dingen die achteraf bleven hangen? 
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Levensvragen 

• zingevingsvragen, komen deze naar boven? Hoe? explicitiet/impliciet? 

• Wat voor vragen zijn dit? 

• Confrontatie met de dood, wat betekent dat voor u? Grote schok? Hoort bij het leven? 

• Is dit besproken met de geestelijk verzorger? 

• Wat heb je hierover vertelt aan de geestelijk verzorger? 

 

Proces 

• Verandering in deze vragen in loop van tijd?  

• Verandering van de antwoorden op deze vragen in loop van tijd? 

• Worden andere dingen belangrijk dan hiervoor? 

• Beleving van deze vragen en/of verandering als zwaar? 

• Heb je hierover gesproken met de geestelijk verzorger? Hoe? 

Als dit niet aan bod is gekomen? Wel behoefte aan? Waarom niet over gesproken? 

 

Antwoorden 

• Visie op het leven veranderd? 

• Wat voor aspecten zijn veranderd? 

• Dingen ook juist hetzelfde gebleven? 

• Dingen die niet zijn veranderd maar wel belangrijker zijn geworden dan voor de 

ziekte? 

• Hierover gesproken met geestelijk verzorger? Op wat voor manier?  

Als dit niet aan bod is gekomen? Wel behoefte aan? Waarom niet over gesproken? 

 

7. Behoeftes  

• Zijn er dingen die u zou willen bespreken met iemand?  

• Hulp bij zou willen vanuit geestelijke verzorging? 

• Wat voor vraagstukken?  

• Wat voor momenten/gebeurtenissen? 

 

Is er nog iets wat ik zou moeten weten om het beter te begrijpen? 

Heeft u nog vragen? 

Als ik later nog vragen heb, mag ik dan bij u terugkomen? 

 


