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Nog altijd voor mijn moeder, die ik met mij mee draag 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORDS FOR IT 

 

 

I wish I could take language 

And fold it like cool, moist rags. 

I would lay words on your forehead. 

I would wrap words on your wrists. 

"There, there," my words would say - 

Or something better. 

I would ask them to murmur, 

"Hush" and "Shh, shhh, it's all right." 

I would ask them to hold you all night. 

I wish I could take language 

And daub and soothe and cool 

Where fever blisters and burns, 

Where fever turns yourself against you, 

I wish I could take language 

And heal the words that were the wounds 

You have no names for. 

 

Julia Cameron 

In: The Artist Way 
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Samenvatting 

Vanuit de ervaring van existentieel lijden van patiënten op de oncologieafdeling in het 

ziekenhuis is er in deze scriptie gepoogd licht te schijnen op de manieren waarop geestelijk 

verzorgers in hun begeleiding bij dit existentiële lijden lichamelijkheid invullen en welke 

betekenissen zij daaraan toekennen.  

 Met zingeving als het werkterrein van de geestelijk verzorgers is allereerst de relatie 

tussen zingeving en lichamelijkheid onderzocht met behulp van een fenomenologische 

benadering; een cognitieve en ruime opvatting van zingeving tekent zich af. Om het begrip 

lichamelijkheid concreet te maken voor het empirische onderdeel, wordt vervolgens het 

continuüm van lichamelijkheid van Leijssen (2006) gebruikt. Dertien geestelijk verzorgers 

van de oncologieafdeling van het ziekenhuis zijn geïnterviewd. Met behulp van de IPA 

methode en het continuüm van lichamelijkheid van Leijssen is de data geanalyseerd. Hieruit 

kwamen drie betekenisdimensies van het lichaam: de relationele dimensie, de spirituele 

dimensie en de contextuele dimensie.   

 Om te beginnen zagen we het uitgangspunt dat het lichaam binnen de geestelijke 

verzorging niet doelmatig benaderd wordt. In hun betekenisgeving aan lichamelijkheid 

werden deze betekenissen met enige terughoudendheid door de respondenten beschreven. Dit 

laat iets zien van de aard van de betekenis van lichamelijkheid: het lichaam laat zich binnen 

de geestelijke verzorging niet doelmatig inzetten om een bepaalde betekenis te bereiken of 

vervullen. De betekenissen moeten dus gelezen worden als mogelijke betekenissen die 

kunnen ontstaan; niet als een doel dat rechtstreeks behaald en gecontroleerd kan worden. 

Verder hebben we gezien dat, om zinvol over het lichaam te kunnen spreken, de 

respondenten een onderscheid maakten tussen hun eigen lichaam en het lichaam van de 

patiënt. Deze gedeelde lichamelijkheid bleek de patiënt en respondent zowel met elkaar te 

verbinden in hun gedeelde kwetsbaarheid, maar ook van elkaar te onderscheiden in het 

verschil tussen het gezonde en het zieke lichaam.   

 Het eerste deel van de hoofdvraag, de manieren waarop invulling wordt gegeven aan 

lichamelijkheid, kan onderverdeeld worden met behulp van verschillende aspecten van het 

lichaam, namelijk: het ervarende lichaam, lichaamstaal, het lichaam in beweging en 

aanraking. Qua manieren van invulling kregen het ervarende lichaam en aanraking de meeste 

aandacht van de respondenten.   

 Het tweede deel van de hoofdvraag, de betekenisgeving aan lichamelijkheid, kan 

beantwoord worden met het onderscheid in deze drie betekenisdimensies. Lichamelijkheid 
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kreeg vooral betekenis in relatie tot iets anders, gethematiseerd als betekenisdimensies 

relationaliteit, spiritualiteit en contextualiteit. Het lichaam bleek op drie betekenisdimensies 

betekenis te krijgen: (1) doordat twee lichamen samenkomen is er een relatie mogelijk tussen 

de patiënt en de geestelijk verzorger (relationele dimensie),  (2) het lichaam kan een ingang 

zijn voor spiritualiteit (spirituele dimensie) en (3) het lichaam is een lijdend lichaam in deze 

specifieke omstandigheden en fysieke ruimte en positioneert hiermee de mens (contextuele 

dimensie).  

 De relatie tussen invulling en betekenis verschilde per dimensie. Bij de relationele 

betekenisdimensie bleek de invulling van lichamelijkheid te leiden tot mogelijke 

betekenissen. Binnen de spirituele dimensie bleek de betekenis juist af te hangen van een al 

aanwezig betekeniskader bij de patiënt. Bij de contextuele dimensie bleek de betekenis van 

de invulling samen met het streefdoel van de respondent te gaan.   

 Verder verschilde het per respondent welke betekenisdimensie de nadruk kreeg en 

ook was per respondent verschillend in welke mate de subbetekenissen binnen de drie 

betekenisdimensies geëxpliciteerd werden. De spirituele dimensie kreeg vanuit de christelijke 

traditie het meeste invulling. Het begrip existentieel lijden uit de hoofdvraag stond binnen de 

contextuele dimensie het meeste op de voorgrond doordat het door de respondenten 

verbonden werd aan of viel onder het lijdende lichaam van de patiënt.   

 Het ervarende lichaam en aanraking bleken op alle drie de betekenisdimensies 

subbetekenissen te krijgen voor de respondenten. Het ervarende lichaam bleek vooral 

betekenis te krijgen in het ervaren van verbondenheid, geloof en rust. Bij aanraking waren de 

subbetekenissen die respondenten toekenden zowel het meest uitgesproken als het meest 

onderling verschillend. De respondenten verschilden erg in de rol die aanraking speelt in hun 

begeleiding, waarbij de een niet of amper aanraakt en de ander meer aanraking zou willen 

toevoegen. Lichaamstaal bleek vaak op meer impliciete wijze mee te doen en doordat de 

betekenis contextafhankelijk was, zijn hier geen algemene subbetekenissen aan toegekend 

door de respondenten. Het lichaam in beweging werd door respondenten het minste genoemd 

en kreeg het minste invulling van respondenten. Dit aspect bleek met name een rol te spelen 

binnen de spirituele betekenisdimensie in de vorm van rituelen en handelingen die horen bij 

een bepaalde levensbeschouwing. Juist binnen de context van het ziekenhuis waarin het gaat 

om een lijdend lichaam, bleek de manier waarop het lichaam een rol speelde ook af te hangen 

van wat er lichamelijk mogelijk was voor de patiënt.    
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Voorwoord      ‘Verlies aan den lijve ondervinden’ 

Een verlieservaring kan een ervaring zijn die je leven overhoop haalt en op zijn grondvesten 

doet schudden. Dit heb ik zelf aan den lijve ondervonden na het overlijden van mijn moeder. 

Na haar overlijden kwam ik terecht in een doolhof van gevoelens en emoties die ik niet kon 

verwoorden. Ik begon mij te herkennen in het cliché dat woorden tekort schieten. Voor mij 

was dit een hele donkere periode in mijn leven waarin veel existentiële thema’s op de 

voorgrond stonden. Deze grenservaring heeft de richting van mijn verdere zoeken in de jaren 

erna bepaald. Hoe ga je om met de ervaring van existentieel lijden, ook als er - nog - geen 

woorden voor zijn?   

 In het proces van een omgang vinden met en het dragen van mijn eigen rouw- en 

verlieservaringen en mijn voorzichtige conclusie dat de taal en het denken mij niet alleen en 

niet voldoende konden helpen bij mijn zingevingsprobleem; was het voor mij - uiteindelijk, 

terugblikkend - een logische stap om een ander pad te gaan bewandelen. Ik kies hier expres 

voor zo’n belichaamde verwoording, ‘een ander pad bewandelen’, want het was voor mij het 

pad van de lichamelijkheid waarmee ik een nieuwe ingang zocht. Een nieuwe ingang naar het 

leven. Hierin ligt mijn overgave om het leven ten volste te ervaren. Voor mij is dit een van de 

manieren waarop mijn moeder, ook over haar dood heen, invloed heeft op mijn levenswandel 

en dat is iets wat ik koester.   

 In mijn studie humanistiek, waar existentiële thema’s aan de orde van dag zijn en 

deze met een wetenschappelijke blik bestudeerd worden, wilde ik deze thema’s verder 

verdiepen. Ik wilde dit niet vanaf een afstandje beschouwen, maar ik wilde praktijkervaringen 

horen. En wie zijn daar nou geschikter voor dan de geestelijk verzorgers, die deze existentiële 

thema’s als werkterrein hebben? Op welke manier speelt lichamelijkheid een rol in hun 

begeleidingpraktijk bij zingeving?   

 Ondanks dat geestelijk verzorgers de ‘zingevingsprofessionals’ bij uitstek zijn, werd 

er soms toch wat verbaasd gereageerd: hoezo lichamelijkheid? Hoe verhoudt dat zich tot het 

geestelijk raadswerk?  Deze scriptie heeft op deze kwestie proberen licht te schijnen, 

allereerst door een breder zingevingsperspectief aan te boren. Door de  diverse en unieke 

brillen van de verschillende geestelijk verzorgers werden vervolgens een palet aan 

betekenissen zichtbaar en ook moeilijkheden van het lichaam in de geestelijke verzorging in 

het ziekenhuis duidelijk.  Ik ben mijn unieke respondenten dan ook ontzettend dankbaar 

voor de inzichten en de inkijk in hun werkpraktijk. Ik wil dan ook allereerst mijn 

respondenten bedanken. Dankzij jullie heb ik een veelzijdig beeld kunnen optekenen en een 
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begin kunnen maken met het ontdekken van de mogelijke betekenissen van het lichaam in de 

geestelijke verzorging.  

 Veel kracht heb ik geput uit de liefdevolle begeleiding die ik van Carmen heb mogen 

ontvangen. Reeds in mijn stage heb ik de openheid gevoeld om mijn eigenheid te 

onderzoeken en vorm te geven, ondersteund door jouw vertrouwen en constructieve vragen - 

en dat heeft zich in deze scriptie verder kunnen voltrekken. ‘Holding the space’, met 

vertrouwen, zodat het proces zich kon ontvouwen. Jij hebt mij laten ervaren hoe dat eruit kan 

zien. Ik draag je met me mee, Carmen.   

 Ook vrienden - die mij vaak op het hart drukten dat dit niet mijn levenswerk hoefde te 

worden - wil ik bedanken voor de ruimte die zij mij hebben gegeven om mij er met hart en 

ziel in te storten. In het bijzonder wil ik Do en mijn zusters bedanken, voor hun liefde - mij 

hierbij en in het leven zo nabij te zijn. Tot slot mijn vader, pap - bedankt voor doen wat je kan 

(en dat is heus niet altijd makkelijk) en voor jouw bijdrage aan mijn afstuderen.    

 Met dit onderzoek en het schrijven van deze scriptie is het inzicht gerijpt en ben ik in 

mijn vertrouwen gesterkt dat het talige en fysieke samen dienen te gaan in geestelijke 

verzorging om van werkelijke betekenis te kunnen zijn. Ik kijk er naar uit in de nabije 

toekomst zelf meer ervaringen op te gaan doen om dit nog verder te laten groeien in mijzelf.  

Hiermee is mijn studie humanistiek afgerond en staat mijn hart weer open voor verrassingen! 

Rest mij nu niets meer dan je veel plezier met, en hopelijk inzichten bij, het lezen te wensen!  

 

Babet te Winkel,  

Utrecht 
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H1   Inleiding en aanleiding 

Verliezen zijn onvermijdelijk verbonden met het leven en je kunt er niet omheen. “Ze zijn 

universeel, onvermijdelijk, onverbiddelijk. En ze zijn noodzakelijk, omdat we ons 

ontwikkelen door te verliezen, te verlaten, los te laten” (Viorst, 1987, p.11). Verliezen zijn 

algemeen menselijke ervaringen en inherent aan het leven. Rouw, onmacht, onzekerheid, 

tragiek, morele kwetsuren… Hiermee begeven we ons op het existentiële vlak. Het is de 

tragiek die eigen is aan het leven, in de zin van de onoplosbaarheid, kwetsbaarheid, 

onmaakbaarheid, uitzichtloosheid en onbeheersbaarheid waaraan we ons niet kunnen 

onttrekken (Nussbaum, 1986; Vanden Berghe et al., 2005). Dit is het existentieel lijden.   

1.1.   Spreken over en ervaren van existentieel lijden 

Anbeek schrijft in ‘De Berg van de Ziel’  verliefd te zijn op de stilte (Anbeek & De Jong, 

2013). Anbeek is universitair hoofddocent bestaansfilosofie aan de Universiteit voor 

Humanistiek en werkte als geestelijk verzorger in de psychiatrie; en zij weet als geen ander 

hoe het is om dierbaren te verliezen. In een periode van ruim een jaar - Anbeek was toen 

vierentwintig jaar - verloor zij haar vader, moeder en broer. Ze was verliefd op de stilte 

omdat woorden onverdraaglijk waren. “Elk woord totale nep. Zo heb ik ooit toevlucht tot het 

boeddhisme genomen, de religie van de stilte. Maar de keuze was eigenlijk negatief. Ik hield 

alleen van de stilte omdat ik woorden haatte” (p.45). Zij haalt hierbij de filosoof Adorno aan, 

voor wie denken en begrippen, en dus taal, in het kader van het ‘beheersen’ van de 

werkelijkheid staan. “Lijden is de ervaring die ons buiten de geordende en gekende 

werkelijkheid slingert” (p.119). Taligheid is op dit niveau hooguit het zoeken naar woorden. 

Dit focust onze aandacht op het onderscheid tussen taal en de ervaring van het lijden, waarbij 

taal hierbij het zoeken naar woorden is.   

 In ‘Aan de heidenen overgeleverd’ (2013), een bewerkte versie van haar inaugurele 

rede, gaat zij verder op deze ervaringslaag en komt zij met een ervaringstheologie van 

kwetsbaar leven. Het fundament van deze theologie is niet een heilige bron, een theologisch 

document of een goddelijke openbaring. “Het wordt gevormd door ervaringen van de 

kwetsbaarheid van het leven. Ze kunnen grenservaringen worden genoemd, basiservaringen, 

existentiële ervaringen, ervaringen waarin de vanzelfsprekende geborgenheid in het bestaan 

wegvalt … Het gaat over persoonlijke ervaringen die je bestaan op z’n kop zetten” (Anbeek, 

2013, p.47). Het worden ook wel ervaringen van contingentie genoemd; ervaringen waarin de 
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principiële onzekerheid van het menselijk bestaan gethematiseerd wordt (Scherer-Rath, 

2007). De principiële onzekerheid die uit deze ervaring voortkomt kan vervolgens leiden tot 

een interpretatiecrisis (Scherer-Rath, 2013).   

 In de dissertatie van Winkelaar (2004) over religieuze ervaringen onderzoekt hij een 

aantal beschrijvingen van religieuze ervaringen uit verschillende tijden en 

levensbeschouwingen, inclusief een aantal seculier beschreven ervaringen. Eén van de 

kenmerken die Winkelaar onderscheidt is het ontwortelende, schokkende karakter ervan. 

Winkelaar beschrijft de volgorde  tussen de beleving zelf, het bewust worden van de 

beleving, waardoor het voor de persoon een ervaring wordt en het omzetten van die ervaring 

in tekst die overgedragen kan worden (Van Bergen, 2006). De beleving zelf is preverbaal, 

stelt Winkelaar. Winkelaar maakt een onderscheid tussen het beleven en beschouwen.   

 Dit levert een onderscheid op tussen de ervaring van het existentiële, onoplosbare 

lijden zelf en het spreken over dit lijden. Dit werpt de vraag op wat ervaren is. Gendlin 

(1962) biedt via zijn concept ‘experiencing’ een perspectief op ervaren en voegt hiermee een 

lichamelijke benadering toe; het is een lichamelijk ervaren.  Experiencing speelt zich af op 

het niveau van het concreet lichamelijk gevoelde ervaren. “I use the word “experiencing” to 

denote concrete experience, because the phenomenon I refer to is the raw, present, ongoing 

functioning (in us) of what is usually called experience”. Ongeacht wat we en hoe we ons 

precies voelen, er is altijd ‘the concretely present flow of feeling” (p.11). 

1.2.   Lijden, zingeving en geestelijke verzorging  

Het zoeken naar zin na intense gebeurtenissen is een essentiële taak (Park & Folkman, 1997) 

en deze breukervaringen kunnen worden opgevat als een van de katalysatoren van zingeving 

(Smit, 2015). Deze breukervaringen vragen volgens Smit om een antwoord, omdat een mens 

lijdt aan gebrokenheid en in de eindigheid en vergankelijkheid toch hoopt op en streeft naar 

heelheid en integriteit. Het zingevingsproces, of zingeving, kan kortweg gedefinieerd worden 

als het proces waarin mensen antwoord geven op ‘het leven zelf’ (p.63).     

 Geestelijk verzorgers zijn professionals met zingeving als werkdomein  (Smit, 2015; 

Dijkstra, 2007; Mooren, 2013). Volgens Zock (2007) heeft de geestelijk verzorger zich in 

toenemende mate ontwikkeld van een ‘religieuze professional’, die aan een bepaalde 

religieuze of andere levensbeschouwing gebonden geestelijke begeleiding biedt, tot een 

‘zingevingsdeskundige’, die mensen begeleidt bij de existentiële en morele vragen. Volgens 

de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ, 2015), de landelijke beroepsvereniging 
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voor geestelijk verzorgers, omvat zingeving zowel de existentiële dimensie als de spirituele 

en religieuze dimensie en is daarom geschikt om het totale domein van de geestelijke 

verzorging te omschrijven.  

 Als we vervolgens zien dat geestelijk verzorgers individuele begeleiding en 

groepsbegeleiding meestal in gespreksvorm bieden (VGVZ, 2015, p.7) en deze insteek ook in 

het ‘Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging’ (Doolaard, 2006) terugzien; dan geeft dat ons 

een interessant perspectief. Wat betekent het onderscheid tussen het ervaren van en spreken 

over existentieel lijden voor de begeleidingspraktijk gebaseerd op zingeving van geestelijk 

verzorgers? 

1.3.   Zinervaring  

Ondanks dat de VGVZ (2015) aangeeft dat zingeving zowel de existentiële, spirituele als 

religieuze dimensie omvat, is zingeving een proces dat vaak cognitief wordt opgevat (Park, 

2010; Alma & Smaling, 2010; Neimeyer, 2000; Cunliffe & Coupland, 2012); of waarbij er 

wordt uitgegaan van een beschouwend vermogen als basis (Smit, 2015).  

 Alma & Smaling (2010) pleiten voor een ruime opvatting van zingeving en 

benadrukken verschillende ervaringsaspecten die kenmerkend zijn voor zingeving. In plaats 

van zingeving spreken zij daarom ook van zinervaring. “[Zingeving is] een persoonlijke 

verhouding tot de wereld waarin het eigen leven geplaatst wordt in een breder kader van 

samenhangende betekenissen, waarbij doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid en 

transcendentie worden beleefd, samen met competentie en erkenning, zodat ook gevoelens 

van gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren [cursivering toegevoegd]”  (p.23).   

 Mooren (2013) werkt een zingevingsmodel uit waarbij hij cognitieve 

(zelf)regulatiefactoren, zinervaring en elementen van de levensbeschouwing onderscheidt. 

Hij geeft aan dat het hier geschetst werd als een cognitief proces, maar dat deze beschrijving 

nog geen recht doet aan het belangrijkste van de zingevingsact: de zinervaring. De 

zinervaring, opgevat als resultante van het zingevingsproces, is een complex fenomeen.  

 Vanhooren (2013) ziet spiritualiteit als een bepaalde manier om zingeving in te 

vullen. Hij spreekt over een meer spirituele of zelf-transcendente invulling van onze behoefte 

aan zingeving. Spiritualiteit vat hij vervolgens op als een belevingsproces, dat te maken heeft 

met de lichamelijk voelbare, moeilijk te verwoorden beleving van verbondenheid met 

zichzelf, de ander, de natuur, en het transcendente. “Spiritualiteit verwijst dus naar een 

bepaalde manier waarop de realiteit ervaren wordt” (p.217). Hierbij baseert hij zich op 
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Hinterkopf, die spiritualiteit als volgt definieert: “A subtle bodily feeling with vague 

meanings that brings new, clearer meanings involving a transcendent growth process’ (2008, 

p. 11). Spiritualiteit is een ervaring die lichamelijk voelbaar is. Het is een beleving die de taal 

overstijgt. Spiritualiteit geeft aanleiding tot nieuwe betekenissen, gepaard met een 

transcendent groeiproces, dat mensen verder brengt dan hun eigen referentiekader 

(Vanhooren, 2013, p.217). Ook bij Vanhooren zien we dus de aandacht voor het ervaren en 

lichamelijkheid in relatie tot zingeving. Eerder zagen we bij Gendlin (1962) al dat het 

ervaringsniveau de aandacht richt op het lichaam. Lichamelijkheid is echter niet bestudeerd 

als een integraal onderdeel van het zingevingsproces (Cunliffe & Coupland, 2012). In de 

volgende paragraaf staat de relatie tussen lichamelijkheid en zingeving centraal.  

1.4.   Lichamelijkheid en zingeving vanuit de fenomenologie 

Nu zal de relatie tussen lichamelijkheid en zingeving aan de hand van onder andere Van den 

Bossche en Merleau-Ponty verder worden uitgediept. Het werk van Merleau-Ponty, de meest 

invloedrijke fenomenoloog op het gebied van lichamelijkheid, fungeert in dit onderzoek als 

het filosofisch fundament. In dit onderzoek zal lichamelijkheid op deze fenomenologische 

wijze benaderd worden. Met behulp van de filosoof Gendlin zal deze benadering verder 

doordacht worden (zie paragraaf 3.3.) en praktisch worden gemaakt.   

 Merleau-Ponty ziet zijn wijsbegeerte als een radicale overwinning van het 

cartesianisme en het markante dualisme. Kwant, de Nederlandse fenomenoloog die het eerste 

systematische werk schreef over het het wijsgerig oeuvre van Merleau-Ponty, beschrijft dat 

het ‘lichaam-subject’ het brandpunt van Merleau-Ponty’s denken is (Kwant & Merleau-

Ponty, 1968, p.25). Met deze zienswijze verandert de manier waarop Merleau-Ponty de 

werkelijkheid benadert. Merleau-Ponty ziet de mens als een soort ontvouwing van het 

‘lichaam-subject’ (Kwant & Merleau-Ponty, 1968, p.88). Er is volgens Merleau-Ponty geen 

apart beginsel dat te onderscheiden valt van het lichaam.   

 De term ‘lichaam’ kent vele betekenissen bij Merleau-Ponty (Kwant & Merleau-

Ponty, 1968, p.88).  Twee betekenissen lopen door de werken van Merleau-Ponty steeds weer 

door elkaar. “Soms spreekt hij over het woord ‘lichaam’ als gefixeerde existentie, als 

verworvenheid, als een geheel van gevestigde krachten, als iets dat verschijnt onder een 

dingmatige gestalte, als iets dat zich leent tot het vaststellen van wetten, dan weer noemt hij 

‘lichaam’ het zichzelf overstijgende subject, de existentiële kracht die het menselijk lichaam 

juist als menselijk kenmerkt” (p.91).   
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 Filosoof Van den Bossche (2010) werkt de rol van het lichamelijke in zingeving uit, 

zich baserend op Merleau-Ponty. Hij vat het lichaam op als ‘de noodzakelijke 

mogelijkheidsvoorwaarde voor zin en betekenis’ (p.148). Het lichaam drukt volgens Van den 

Bossche de existentie uit, zoals het woord de gedachte. Dat komt er op neer dat het lichaam 

als een subject te zien valt; het is subject in de betekenis van zingevende existentie.   

 Van den Bossche geeft aan dat Kwant dit idee bevestigde. Dit leidde Merleau-Ponty 

volgens Kwant af uit het feit dat er vele vormen van zin zijn, die enerzijds niet een 

werkelijkheid zijn die onafhankelijk van ons bestaat, maar die anderzijds niet het resultaat 

zijn van een vrije en bewuste zingeving (Kwant & Merleau-Ponty, 1968). Dus moeten wij al 

zingevende existentie zijn op het voorbewuste en nog niet vrije niveau: op het niveau van het 

lichamelijke bestaan. Het gaat hier dus over een zingevende lichamelijkheid, het hoofdthema 

van Merleau-Ponty. Merleau-Ponty laat zien hoe ons lichaam als bewegend, als geseksueerd, 

als sprekend, zin geeft aan de wereld (p.16-17).  

 Op basis van Merleau-Ponty (1997) kunnen we twee soorten ruimtelijkheid 

onderscheiden: positionele en situationele ruimtelijkheid. Positionele ruimtelijkheid en 

tijdelijkheid gaat over waar iets zich bevindt. Dit is een toeschouwersperspectief en kun je 

meten. Situationele ruimtelijkheid en tijdelijkheid daarentegen is het deelnemersperspectief 

en betreft de beleefde ruimte. Dit is daardoor subjectief en gevoelsmatig. Merleau-Ponty 

wees ons op dit perspectief van ‘georiënteerde ruimte’ (Kwant & Merleau-Ponty, 1968, p.39), 

waarbij iets hoog of laag is ten opzichte van ons lichaam. De georiënteerde ruimte is een 

‘ruimte-voor-ons’ en de oriëntatie van deze ruimte is niet een gegeven dat onafhankelijk van 

ons bestaat. Hoog of laag en veraf of dichtbij betreffen de ruimte zoals zij bestaat voor een 

subject. “De oorspronkelijke, georiënteerde ruimte bestaat dus voor ons en door ons, maar 

niet door ons, juist als een bewust en vrij subject. Als bewust en vrij subject vinden wij deze 

zin en hebben wij hem te aanvaarden” (p.39). Vervolgens stelt Kwant de vraag op welk 

niveau deze ‘zin-voor-ons’ ontstaat. Klaarblijkelijk, zo merkt hij op, op het vóór-bewuste en 

nog niet vrije niveau. Wij zijn dus al zingevende existentie op een niveau waarop wij nog niet 

bewust en vrij zijn. Bovendien blijkt dan dat de georiënteerde ruimte waarvan hier sprake is, 

samenhangt met de structuur van ons lichaam of, om het concreter te zeggen, met de 

bewegingsmogelijkheden van ons lichaam. In verhouding tot ons lichaam is iets hoog of laag, 

dichtbij of veraf.   

 Van den Bossche (2010) concludeert: “Als we geen onbelichaamde geest hebben en 

geen transcendente ziel of zelf, die de bron van zin- en betekenisgeving zouden zijn, dan 

moeten we concluderen dat de manier waarop dingen betekenis hebben voor ons, enkel als 
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een resultaat kan worden gezien van de aard van onze hersenen, ons lichaam, onze omgeving 

en onze sociale interacties. (...) Zo gezien, is de rede met andere woorden een belichaamd 

proces, niet iets wat zich binnen in ons bevindt en van waaruit we zin zoeken en geven” 

(p.152). Hij baseert zich hierbij op Johnson (2007, p.12): “The core idea is that our 

experience of meaning is based, first, on our sensorimotor experience, our feelings, and our 

visceral connections to our world; and, second, on various imaginative capacities for using 

sensorimotor processes to understand abstract concepts”.  

1.5.   Geestelijke verzorging en lichamelijkheid  

Binnen de geestelijke verzorging blijkt nog weinig onderzoek naar lichamelijkheid te zijn 

gedaan; vaak ligt de nadruk op het geestelijke of psychische aspect van begeleiding bij 

zingeving. Lichamelijkheid is meestal een van de onderwerpen die in een opsomming wordt 

genoemd als onderdeel van een holistische benadering, maar niet het hoofdonderwerp 

waarover verder uitgeweid wordt.   

 Dat het thema waarbij er aandacht wordt besteed aan lichamelijkheid of andere 

vormen van of bronnen voor geestelijke verzorging dan woorden, leeft onder studenten, blijkt 

wel uit de vele masterscripties die over dit onderwerp zijn geschreven, zoals bijvoorbeeld: de 

lichamelijke zinervaring (Van Houten, 2015), de troostende werking van het esthetische als 

woorden tekort schieten (Overbeek, 2009), het aanraken van mensen met dementie door 

geestelijk verzorgers (Schoenmakers, 2013) of de mogelijkheden met afasiepatiënten, anders 

dan met woorden (Karsten, 2013).  

 Coenen (2006) geeft aan dat lichamelijkheid geen bijkomstig kenmerk is van 

geestelijke verzorging. Het is dus niet slechts de non-verbale begeleiding van het ‘eigenlijke’, 

dat zich dan in het uitgesproken woord zou  moeten voltrekken. Coenen stelt zich vervolgens 

de vraag hoe de geestelijk verzorger het lichamelijke zo kan hanteren, dat het bijdraagt aan de 

taak waarvoor je als geestelijk verzorger gesteld bent. Deze vraag is begrijpelijk, maar 

volgens Coenen verzet de lichamelijkheid zich ertegen. In de geestelijke verzorging deze 

lichamelijkheid toelaten houdt in: “haar niet hanteren, maar aanvaarden, haar niet kennen, 

maar erkennen”  (p.910). Hoe dit lichamelijk aanvaarden en erkennen begrepen moet worden, 

komt in Coenens betoog niet naar voren. Dat Coenen dit niet verder expliciteert, zou meteen 

kunnen laten zien hoe moeilijk het is om hierover te spreken, zoals Coenen zelf ook aangeeft.

 Deze impliciete benadering staat volgens Coenen (2006) dwars op het gangbare idee 

van professionaliteit dat zo hecht aan het meester zijn over de situatie en aan het gebruik 
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maken van wetenschappelijke kennis. Coenen erkent hoe moeilijk het spreken en zeker het 

wetenschappelijk redeneren over lichamelijkheid is: het is te snel abstract en levert een te 

gemakkelijk alibi voor een werkelijk op zich nemen van dat waar het om gaat. Onze lijfelijke 

ervaringen zijn de grondslag van het contact dat in de geestelijke verzorging tot stand moet 

komen: een menselijk contact. Het geestelijke is een kracht die boven onze constructieve 

vermogens uitgaat. “Geestelijke verzorging is dienstbaar zijn aan deze mysterieuze, 

levenwekkende kracht: lijfelijk leven is het speelveld van het geestelijke” (p.911). 

1.6.   Geestelijke verzorging als interdisciplinaire handelingswetenschap  

Bezinning op de geestelijke verzorging is te zien als een interdisciplinaire 

handelingswetenschap, gevoed door een specifieke configuratie van filosofie, 

theologie/religiewetenschap en sociale wetenschappen. In een handelingswetenschap worden 

theoretische uitgangspunten, bronnen, verloop en functionaliteit van een praktijk beschreven, 

verklaard en ontwikkeld (Smit, 2015, p.24-25). Vanuit dit interdisciplinaire perspectief op 

geestelijke verzorging wordt dus duidelijk dat er uit andere disciplines geput kan worden. 

Naast de spirituele zorg zal er aandacht zijn voor de aanverwante beroepsgroep van de 

psychotherapeuten. Voor de ontwikkeling van dit onderzoek is met name de relatie met de 

psychotherapie relevant en die relatie zal daarom verder verdiept worden.   

 Een relevante, aanverwante beroepspraktijk is de spirituele zorg, wat mogelijkerwijs 

naar de geestelijke verzorging vertaald zou kunnen worden. In de palliatieve zorg komt onder 

de noemer ‘spiritual care’ het lichaam wel aan bod. Sinclair et al. (2012) onderzoeken de 

voorziening van spirituele zorg door professionals in de gezondheidszorg bij de zorg omtrent 

het levenseinde. De professionals beschreven spirituele zorg als een specifiek zorgdomein en 

als een filosofie die is gefundeerd in de fysieke en psychosociale zorg. Horen, zien, spraak, 

aanraking en presentie werden geïdentificeerd als middelen waardoor professionals in de 

gezondheidszorg het spirituele welzijn van de patiënten konden beïnvloeden. Dit geeft 

aanleiding te verwachten dat er ook voor de geestelijke verzorging betekenis in het 

lichamelijk perspectief zou liggen.  

 Binnen de psychologie is er, meer dan bijvoorbeeld binnen de theologie, wel aandacht 

geweest voor het lichamelijke (Ganzevoort, 1997). Deze kennis wil ik gebruiken bij de 

beschouwingen over de geestelijke verzorging en daarvoor zullen we een stap zetten naar 

deze aanverwante discipline. Dit brengt ons bij de aanverwante beroepsgroep van 

psychologen en psychotherapeuten. Dit zijn professionals die professionele begeleiding 
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bieden aan mensen met levensproblemen (Mooren, 1989) en waar volgens Zock (2007) 

nauwer mee samengewerkt zou moeten worden door de geestelijke verzorging. Een 

onderscheid valt volgens Mooren (1989) te maken op het gebied van interpretatiekaders van 

beide beroepssoorten, de doelgerichtheid van de begeleiding en de grond waar het 

professionele handelen aan ontleend wordt.  

 Volgens Zock (2007) is een strikte onderscheiding tussen de disciplines geestelijke 

verzorging en psychologie niet te maken. Ten eerste omdat psychisch en existentieel 

functioneren nauw met elkaar verweven zijn. Ten tweede omdat er ook psychologen zijn die 

een holistische benadering hanteren en aandacht schenken aan de existentiële (en spirituele) 

dimensie. Een voorbeeld van deze onderlinge verwevenheid is volgens Zock de 

cliëntgerichte, experiëntiële therapie, omdat psychologen in deze therapievorm aandacht 

schenken aan existentiële ervaring, spiritualiteit en transcendentie. In de cliëntgerichte 

experiëntiële therapie wordt volgens Zock soms gebruik gemaakt van ‘focussing’ van 

Gendlin. Leijssen (1995), die als psychotherapeut in de humanistische traditie van Rogers en 

Gendlin staat, vergelijkt focuservaringen met spirituele ervaringen, “omdat beide een 

zelfoverstijgend karakter hebben en leiden tot verruimd bewustzijn en groei in de richting van 

heelheid” (Zock, 2007, p.23). In een overzichtswerk van Elliot et al. (2004) wordt duidelijk 

dat onder experiëntiële therapie de grootste sub-benaderingen gestalt, cliëntgerichte en 

existentiële therapie zijn. Andere invloedrijke benaderingen zijn: psychodrama, 

emotiegerichte expressieve benaderingen, lichaamsgeoriënteerde therapie en andere 

experiëntiële, interpersoonlijke perspectieven, zoals gebaseerd op de auteur Yalom. Het 

meest karakteriserende voor experiëntiële therapie is de focus op het ervaren. Hier vloeit een 

fenomenologische benadering als fundament uit voort. Daarnaast zijn experiëntiële 

benaderingen cliëntgericht. Dat wil zeggen dat er een basishouding van respect voor en 

oprechte betrokkenheid bij elke persoon is. De persoon wordt holistisch benaderd, en niet 

gereduceerd tot zijn diagnose.  

 De cliëntgerichte, experiëntiële therapie brengt ons bij Leijssen (2006), die stelt dat 

psychotherapie kan worden verbeterd door er een lichamelijk perspectief aan toe te voegen. 

Ondersteuning hiervoor kan worden gevonden in verschillende theoretische modellen: 

psychodynamische theorieën, waaronder Reichiaanse en neo-Reichiaanse theorieën, 

humanistische en existentiële psychologie, transpersoonlijke psychologie en gedragstherapie. 

Het verschil tussen deze therapieën is volgens Leijssen vaak meer conceptueel dan reëel. Het 

continuüm van lichamelijkheid dat Leijssen uitwerkt zal op basis van de bruikbaarheid voor 

geestelijke verzorging gebruikt worden in de analysefase van dit onderzoek.   
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1.7.   Continuüm van lichamelijkheid van Leijssen  

Er zijn verschillende methoden die met het lichaam werken (bijvoorbeeld bioenergetica, 

muziektherapie en massagetherapie, muziek therapie) en die methoden kunnen ook als 

behandeling op zich worden toegepast. Bij Leijssen (2006) echter zijn dit aanvullingen op de 

verbale psychotherapie en wordt dit een geïntegreerde behandeling. De verschillende 

methoden kunnen op een continuüm geplaatst worden van non-verbaal tot verbaal. Het 

continuüm valt uit elkaar te halen in vier aspecten. Deze vier aspecten zijn dus verschillende 

manieren om in begeleiding invulling aan lichamelijkheid te geven.   

 Op het linker uiterste plaatsen we verbaal, waarbij er geen aandacht is voor het 

lichaam. Het gesproken woord domineert de therapeutische interactie. In de verbale 

interventies wordt er niet aan het lichaam gerefereerd. Maar ook als er in theorie geen 

aandacht wordt besteed aan het lichaam, betekent dat niet dat het lichaam geen effect kan 

hebben in de praktijk. Ook als de therapeut en de cliënt het lichaam willen negeren, hebben 

zij toch nog te maken met het lichaam als metafoor voor het ‘hele zelf’: “therapy with ‘no 

body’ is impossible” (Leijssen, 2006, p.127).  

 Als we meer naar rechts verplaatsen op het continuüm, kijken we naar hoe iedere 

benadering werkt met verschillende aspecten van het lichaam. Als de nadruk verschuift naar 

lichaamsgerichtheid, is de eerste stap het aandacht geven aan het lichaam ‘sensed from 

inside’. Dit is het lichaam zoals dat van binnenuit ervaren wordt. Het persoonlijke weten wat 

er gebeurt, wordt in het lichaam gevoeld door betekenisvolle, lichamelijke sensaties. Dit is 

een visceraal proces dat zijn oorsprong vindt in emotionele ervaringen en waarbij cognitieve 

activiteit secundair is. Het lichaam waargenomen vanaf de buitenkant (‘sensed from outside’) 

is de volgende stap en kan worden opgevat als lichaamstaal en non-verbale communicatie. 

Hier gebruikt de therapeut de spontane, lichamelijke expressies van de cliënt. In 

psychotherapie is het belangrijk dat een therapeut de tijd neemt ‘to synchronize’ met het 

lichaam van de cliënt. Als de focus namelijk exclusief op gedachten en geuite emoties is, 

verliest de therapeut ‘the sense of the client’s embodied whole’ (Leijssen, 2006, p.131).   

 De stappen die daarop volgen worden soms ‘body therapy’ genoemd. De bekendste 

methoden zijn het werken met beweging, non-verbale expressievormen en aanraking.  

 Bij het lichaam in beweging kan de therapeut meer expliciete aandacht geven aan 

kinesthetische, bewegingsgerelateerde ervaringen, en er zijn experimenten met nieuwe 

bewegingen en lichaamshoudingen. Bij niet-verbale expressievormen wordt er gebruik 

gemaakt van dans, tekenen, schilderen, boetseren, muziek en geluid als een alternatief pad 
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voor exploratie en communicatie.  

 Tot slot is er nog een diversiteit aan aanraking, beginnend bij het schudden van 

iemand hands, een knuffel tot een massage; variërend van incidentele aanraking tot intensief 

lichaamswerk.    
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H2   Probleemstelling 

2.1.   Doelstelling 

In dit onderzoek zal er worden onderzocht wat de betekenis en invulling is van  

lichamelijkheid bij existentieel lijden in de begeleiding door geestelijk verzorgers.   

 In de lacune op het gebied van lichamelijkheid en geestelijke verzorging, zit de 

wetenschappelijke relevantie. Zoals we zagen bij Park en Folkman (1997) is het zoeken naar 

zin na intense gebeurtenissen een essentiële taak. Doordat zingeving vaak cognitief wordt 

opgevat, is lichamelijkheid hierbij nog niet bestudeerd als een integraal onderdeel van het 

proces (Cunliffe & Coupland, 2012). Volgens Gillies en Neymeijer (2006) ‘meaning 

reconstruction’ (p.58) niet simpelweg iets wat we denken en voelen, maar iets wat we leven 

en echt maken door te handelen in de wereld. Hierbij spelen allerlei factoren een rol die in 

kwalitatief onderzoek verder uitgediept zouden moeten worden en volgens hen is er meer 

onderzoek nodig naar deze geleefde zingeving. Ook wat betreft existentieel lijden is er een 

gebrek aan een empirische basis (Boston, Bruce & Schreiber, 2011).  

 Met dit onderzoek zal er worden bijgedragen aan de theorievorming met als doel de 

lacune op het gebied van lichamelijkheid en geestelijke verzorging te verkleinen; vanuit de 

veronderstelling dat er in de praktijk veel gebeurt waarover nog niet getheoretiseerd is. De 

invulling van lichamelijkheid in de begeleidingspraktijk van geestelijk verzorgers zal  

onderzocht worden, om zo een bijdrage te leveren aan de doordenking en de ontwikkeling 

van het vakgebied van de geestelijke verzorging.  

 Naast de wetenschappelijke relevantie zit de maatschappelijke relevantie erin dat de 

kwaliteit van de begeleiding van patiënten die existentieel lijden kan toenemen, doordat met 

de bestudering van lichamelijkheid er een holistischere visie op het proces van zingeving kan 

worden ontwikkeld. Hiermee kan de begeleiding beter aansluiten bij de geleefde ervaring van 

de patiënt.  

2.2.   Hoofdvraag en deelvragen  

Om het onderzoek verder af te bakenen is er gekozen voor de oncologieafdeling van het 

ziekenhuis, omdat in de context van het ziekenhuis het lichaam sowieso op de voorgrond zal 

staan. De verwachting is dat via deze populatie de doelstelling is te behalen. Tevens is de 
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verwachting dat op de oncologieafdeling langere begeleidingsrelaties aangegaan zouden 

kunnen worden.  

 

Dit leidt tot de volgende hoofdvraag:   

 

Op welke manieren wordt invulling en betekenis gegeven aan lichamelijkheid bij 

existentieel lijden door geestelijk verzorgers op de oncologieafdeling van het 

ziekenhuis?   

Deelvraag 1  

Op welke manieren spreken de geestelijk verzorgers het ervarende lichaam
1
 in de 

begeleidingspraktijk bij existentieel lijden aan, en wat is de betekenis van het ervarende 

lichaam?  

Deelvraag 2  

Hoe gaan geestelijk verzorgers bij existentieel lijden in de begeleidingspraktijk met 

lichaamstaal om, en wat is de betekenis van lichaamstaal?   

Deelvraag 3  

Op welke manieren gebruiken geestelijk verzorgers het lichaam in beweging (bewegen, 

expressive arts) in de begeleidingspraktijk bij existentieel lijden, en wat is de betekenis van 

het bewegen van het lichaam in de praktijk? 

Deelvraag 4  

Welke manieren van aanraking van het lichaam gebruiken geestelijk verzorgers in de 

begeleidingspraktijk bij existentieel lijden, en wat is de betekenis van aanraking? 

                                                 
1
 Dit omvat zowel het lichaam van de patiënt als het lichaam van de geestelijk verzorger.  
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2.3.   Begripsbepaling  

Geestelijke verzorging 

De definitie van de VGVZ (2015) zal gehanteerd worden: “Geestelijke verzorging is 

professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. 

(...) Zij zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, zingeving, spiritualiteit en ethische 

afwegingen” (p.7). In lijn met Smit (2015, p.26) is de overgang tussen religieuze en niet-

religieuze zingevingspraktijken in dit onderzoek vloeiend; en zal niet als onderscheidend 

element gehanteerd worden en slechts op de achtergrond meespelen en in de context mee 

worden genomen. Volgens Smit zijn er bij de bezinning op het domein van de geestelijke 

verzorging drie paradigma’s te onderscheiden: het specifiek levensbeschouwelijke, het 

overkoepelend levensbeschouwelijke en het functioneel antropologische. In het 

antropologische paradigma gelden ook de niet-religieuze levensbeschouwelijke tradities als 

articulaties van het antropologische fenomeen ‘zingeving’ of ‘spiritualiteit’. Het 

antropologische paradigma sluit aan bij de domeinbeschrijvingen van de VGVZ en op deze 

wijze zou ik geestelijke verzorging ook willen opvatten. 

Zingeving 

Zingeving, als het proces waarin mensen antwoord geven op ‘het leven zelf’ (Smit, 2015, 

p.63), wordt opgevat als parapluterm, waar de (lichamelijke) zinervaring (Alma & Smaling, 

2010; Mooren, 2013), zinvinding en zinbeleving ook onder vallen. 

Lichamelijkheid in de begeleiding  

Lichamelijkheid is een meerduidig begrip. Vanuit een filosofische, fenomenologische 

invalshoek is er gekozen voor de benadering van Merleau-Ponty, die fundament geeft voor de 

lichamelijke zinervaring.  

Voor het empirische deel wordt het continuüm van Leijssen (2006) gebruikt, waarbij 

het lichaam op verschillende manieren benaderd kan worden, van aan de linkerkant verbaal 

tot aan de rechterkant non-verbaal. Van links naar rechts maakt dat: 

 1. Lichaam sensed from inside: het ervarende lichaam  

 2. Lichaam perceived from outside: lichaamstaal  

 3. Lichaam in beweging: bewegen, expressive arts 

 4. Aanraking van het lichaam  
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Hier zal naar verwezen worden als de vier aspecten van het continuüm van Leijssen. 

Existentieel lijden   

Met existentieel lijden worden situaties bedoeld waarin mensen geconfronteerd worden met 

grenservaringen die horen bij het leven. Het gaat hier dus om het onoplosbare karakter van 

het lijden. Het is de tragiek die eigen is aan het leven, in de zin van de onoplosbaarheid, 

kwetsbaarheid, onmaakbaarheid, uitzichtloosheid en onbeheersbaarheid waaraan we ons niet 

kunnen onttrekken (Nussbaum, 1986; Vanden Berghe et al., 2005).   
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H3   Theoretisch kader 

In dit theoretisch kader worden de verschillende gebruikte concepten verder verdiept om 

vervolgens te kijken hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dit biedt een kader voor de duiding 

van de empirische data. 

  Om te beginnen wordt het beroep van de geestelijk verzorger in relatie tot 

lichamelijkheid van theoretische inbedding voorzien op basis van de beroepsstandaard van de 

VGVZ (2015). Vervolgens zal de het continuüm van lichamelijkheid van Leijssen (2006) 

verder worden uitgewerkt. Tot slot zal de gespreksvorm, als belangrijke vorm voor de 

geestelijke verzorging, in verband worden gebracht met het continuüm van lichamelijkheid 

van Leijssen.  

3.1.   Het beroep van de geestelijke verzorger in relatie tot lichamelijkheid 

In deze paragraaf zal het beroep van de geestelijk verzorger in relatie tot lichamelijkheid van 

theoretische inbedding worden voorzien op basis van de beroepsstandaard van de VGVZ. 

Volgens de beroepsstandaard van de VGVZ (2015) is geestelijke verzorging: 

“professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en 

levensbeschouwing (...). Door gerichte en methodische aandacht voor zingeving en 

levensbeschouwing draagt geestelijke verzorging bij aan het welbevinden van mensen 

in relatie tot zichzelf, anderen en hun omgeving en aan het goed functioneren van 

professionals, netwerken en organisaties. Doel is het bevorderen van spirituele groei, 

veerkracht, weerbaarheid, eigen regie en het verminderen van kwetsbaarheid” ( p.10). 

Deze individuele begeleiding en groepsbegeleiding wordt meestal in gespreksvorm 

aangeboden, zo beschrijft de VGVZ (2015, p.7).  

In de beroepsstandaard wordt het lichaam twee keer genoemd: de eerste keer om de 

geschiedenis aan te geven waarbij “lichamelijke zorg en geestelijke bijstand hand in hand” 

(p.41) gingen. De tweede keer waar het gaat over integriteit:  

“Gedurende de begeleiding gaat de geestelijk verzorger geen persoonlijke relaties aan 

die onverenigbaar zijn met haar functie, noch maakt zij daartoe de wens kenbaar. De 

persoonlijke integriteit, zowel lichamelijk als geestelijk, van de cliënt worden te allen 

tijde gerespecteerd. De geestelijk verzorger draagt er bovendien zorg voor de cliënt 

niet aan te raken op een wijze die als seksueel of erotisch kan worden ervaren of als 
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zodanig is bedoeld. De geestelijk verzorger gaat ook niet in op seksuele toenaderingen 

van de cliënt” (p.22). 

3.2.    Continuüm van lichamelijkheid 

In hoofdstuk 1 (zie paragraaf 1.7.) werd het continuüm van lichamelijkheid van Leijssen 

(2006) al weergeven in de vorm van een beknopt overzicht van de verschillende aspecten van 

het continuüm. In de volgende paragraaf zal het continuüm verder uitgewerkt worden door 

het artikel diepgaander te bespreken. In deze bespreking komen mijn eigen overwegingen 

naar voren en ken ik betekenis toe aan bepaalde elementen, die in de analyse van de 

datagegevens gebruikt zullen worden. 

Laten we allereerst stil staan bij de achtergrond van Leijssen (2006) en de 

beroepsgroep waarvoor zij schrijft. Leijssen schrijft in haar artikel voor therapeuten, en 

zodoende zal er mogelijk een vertaalslag nodig zijn om haar bevindingen bruikbaar te maken 

voor geestelijke verzorging. Zoals we eerder zagen (zie paragraaf 1.6.) is geestelijke 

verzorging een interdisciplinaire handelingswetenschap die put uit aanverwante disciplines en 

beroepsgroepen, zoals de psychotherapie. Een belangrijke uitgangspunt van therapeuten dat 

Leijssen beschrijft en overeenkomt met een uitgangspunt van het raadswerk is dat de cliënt in 

contact komt met zijn of haar eigen bronnen, kan ontdekken wat aanwezig is en wat de 

betekenis van deze eigen bronnen is.  

 Een voorbeeld waarin zowel overlap als verschil tussen therapie en het raadswerk 

naar voren komt, is van een manier waarop therapeuten het lichaam van de cliënt benaderen. 

Leijssen (2006) beschrijft dat het belangrijk is voor een therapeut om de tijd te nemen  

 “to synchronize with the client's body. If the focus is exclusively on thoughts or  

expressed emotions, then the therapist loses the sense of the client’s embodied whole.  

The patterns by which a therapist synchronizes with the client’s body and creates a  

“holding environment” are rather subtle, and they are not likely to be experienced  

consciously by the client. They are more likely to be experienced if they are missing”  

(p.131).  

Een term als ‘synchroniseren’ wordt binnen het raadswerk niet zo snel gebezigd. 

Tegelijkertijd sluiten andere elementen wel aan: het bewustzijn van ‘de hele mens’, een 

veilige omgeving creëren en de subtiliteit van deze twee patronen.   

 “Therapist and client are never just “talking”; they are always “bodies interacting” 

(...). Therapy with “no body”  is impossible”  (Leijssen, 2006, p.127). Dit geeft het 
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fundament aan waarop Leijssen het verdere kader opbouwt. Het overzicht dat zij geeft is om 

therapeuten bewust te maken van wat zij al doen om op deze manier op een meer bewuste 

wijze gebruik te maken van de rijkheid van deze lichamelijke bron. Niet om de verbale 

interacties te vervangen, maar om de verbale interacties aan te vullen en het lichaam te 

includeren.  

Het gaat hierbij niet alleen om het lichaam van de cliënt, maar ook om het lichaam 

van de therapeut:  

 “In interaction with the client, the therapist can rely on his or her bodily orienting  

sense (...). Therapists reported often using their own bodily responses as tools to find  

the most accurate connection with the clients’ experience as a clue to what is going  

on for the clients and as a feedback for the correctness of the interaction” (Leijssen, 

2006, p.130). 

Aandacht van de therapeut voor het ervarende lichaam heeft volgens Leijssen (2006) allerlei 

en veelzijdige effecten op het proces van de cliënt. Scannen hoe verschillende gebieden van 

het lichaam voelen en somatische spanningen opmerken, roept wat op dat moment aanwezig 

is op. Het maakt ons alert op wat tastbaar, levend en relevant is, beschrijft Leijssen. Verder 

kan het leren van het ervaren van het lichaam van binnenuit, helpen om het zelfbewustzijn te 

vergroten, automatische reacties uitstellen, een kalmerend en grondend effect hebben en het 

kan verfrissend werken.  

 Met betrekking tot lichaamstaal beschrijft Leijssen: 

 “One does not observe the “tight ass” of a person who is felt to be holding back his or  

her emotional life and himself or herself. But one can see a tight mouth, narrowed  

eyes, and stiffness in the walk and can hear constriction in the voice and parsimony in  

the words (...)” (2006, p.132).  

Hier kan deze non verbale informatie gebruikt worden als aanvulling op de cliënts narratief. 

Een vorm hiervan is bijvoorbeeld als de lichaamstaal van de cliënt iets anders communiceert 

dan het narratief. De therapeut kan dan een verbale reflectie geven van het non verbale 

gedrag of op non verbale wijze de aandacht van de cliënt richten door bijvoorbeeld 

houdingen of bewegingen te spiegelen.  

“Awareness of body reactions and nonverbal cues makes room for the freshness of the 

moment and engagement in the present. It can also be a perfect opening for here-and-

now work. Acknowledging body language facilitates affective contact (awareness of 

moods, feelings, and emotions) in the client” (Leijssen, 2006, p.133).  
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Hierin kunnen nieuwe betekenissen ontdekt worden. Voorzichtigheid hierbij is wel geboden, 

omdat het voor de cliënt nogal indringend kan zijn. 

 “When talk therapy becomes too much of an intellectual game that brings little 

change, expressive arts can be a way to overcome dead-end discussions” (Leijssen, 2006, 

p.138). Ook kunnen cliënten zo bij ervaringen komen die ze anders zouden censureren. Als 

‘expressive arts’ op experiëntiële wijze gebruikt worden, verschuift de nadruk van de kunst 

naar het moment voor de actie en de ervaring van de energie voortkomend uit de actie. Het 

gebruik van de kunsten kan emotionele heling bevorderen, innerlijke conflicten oplossen en 

creativiteit opwekken. 

 Tot slot het aspect aanraking. Volgens Leijssen (2006) kan het een oprechte 

menselijke expressie zijn van ‘person-to-person relating’, het kan een strategisch middel zijn 

om koestering en support te bieden en het kan een geformaliseerde en systematische 

interventie zijn ten dienste van het opwekken van genegenheid en het uiten van diepe 

gevoelens. Leijssen maakt een onderscheid tussen verschillende typen fysiek contact: 

‘attentional-affectional touch’, ‘emotional-expressive touch’ en ‘cathartic touch’ (p.141). Het 

is belangrijk dat er pas intensievere vormen van aanraking worden aangewend als er een 

stabiele relatie is ontstaan. Belangrijk daarbij is dat aanraking ook altijd congruent moet zijn 

voor de therapeut en dat het comfortabel en gepast moet voelen. Ook maakt ze onderscheid 

tussen bepaalde typen patiënten en bepaalde typen therapeuten, die beter passen bij bepaalde 

soorten van therapeutische aanraking.  

3.3.   De relatie tussen taal en het (ervarende) lichaam met behulp van 

Gendlin  

Eerder zagen we al dat geestelijk verzorgers individuele begeleiding en groepsbegeleiding 

meestal in gespreksvorm bieden (VGVZ, 2015, p.7). Hoewel een gesprek meer omvat dan 

alleen taal, is taal toch een belangrijk onderdeel van een gesprek. Dit vraagt om een verdere 

bezinning op wat taal dan is en hoe zich dat verhoudt tot het lichaam. Met behulp van 

Gendlin zullen we hierbij uitkomen op een verdere uitwerking van de relatie tussen taal en 

het ‘ervarende lichaam’, een aspect van het continuüm van Leijssen (2006).   

 Gendlin (1962) biedt via zijn concept van ‘experiencing’  een perspectief op de relatie 

tussen taal en het lichaam. Daarom volgt in deze paragraaf een beschouwing op het werk van 

Gendlin, met behulp van de concepten lichaam, ervaren, taal en betekenis. Deze beschouwing 

vult het aspect van het ‘ervarende lichaam’ van het continuüm van Leijssen (2006), die zich 
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ook in hoge mate baseert op het werk van Gendlin, aan en slaat een brug van het ervarende 

lichaam naar de taal en het gesprek.   

 In het werk van Gendlin komen we volgens Depestele (1995) in contact met een 

benaderingswijze die we niet gewoon zijn en met nieuwe concepten binnen de 

psychotherapie. Het brengt zaken onder de aandacht waarvoor nog geen referentiekader is. 

“Het gaat over de ‘ongrijpbare’ kant van psychotherapie: het meer–dan–de–woorden, het 

meer–dan–de–concepten, het meer–dan–het–gedragsmatige, enzovoort. Het gaat over 

datgene waarvan we voelen dat het een essentiële rol speelt” (p.205).   

 Volgens Depestele (1995) is de belangrijkste vraag die men kan stellen in de 

psychotherapie: wanneer heeft een interventie effect? Het belangrijkste element dat Depestele 

bij het beantwoorden van deze vraag naar voren brengt, is het ‘niveau van beleving’ (p.206).  

Het  niveau van beleving geldt als referentiepunt voor datgene waar de therapeutische 

interventies zich op richten. De cliënt geeft daarbij innerlijke aandacht aan een ‘plaats’  in 

zichzelf, wat niet hetzelfde is als denken aan een bepaald deel van het lichaam. “Het is een 

voelen van het lichaam van-binnen-uit (...). Dat onduidelijke lichamelijke gevoel waar de 

cliënt in gesprekstherapie woorden voor zoekt en voor vindt, blijkt dus impliciet betekenisvol 

te zijn. Gendlin noemde het aanvankelijk een ‘felt meaning’ of ‘gevoelde betekenis’, later een 

‘felt sense’ of ‘gevoelde zin” (p.206). Deze ‘felt sense’ is een kernbegrip uit het werk van 

Gendlin.  

 Een tweede element van een effectieve interventie dat uit de praktijkvoorbeelden naar 

voren komt is de betekenisverschuiving. Een betekenisverschuiving is niet een rationeel 

verstandelijk instemmen, maar een ervaring waarin de gehele beleving verschuift. “Dit is een 

onwillekeurig opkomend gevoel van: ‘Dit is het, dit is juist’. Het is niet een rationeel, 

verstandelijk instemmen, een ‘fit’. Het is een ‘shift’: de gehele beleving verschuift. Het is een 

antwoord dat vanzelf komt, vanuit het lichaam, vanuit het diepere weten van het lichaam; het 

gaat gepaard met een lichamelijk gevoelde opluchting” (Depestele, 1995, p.206).   

 Volgens Gendlin zijn deze twee momenten, de felt sense en de shift de grond van het 

veranderingsmoment, en inzicht en begrip zijn de bijproducten van dit proces. “Verandering 

speelt zich af op het experiëntiële niveau, het niveau van het concreet lichamelijk gevoeld 

ervaren of ‘experiencing” (Depestele, 1995, p.207).   

“Thus experiencing underlies every moment’s special occurrences of living. In a 

theoretical way we could consider it was the inward receptivity of a living body, 

although we must take care not to forget that one can “specify” highly detailed 
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aspects of it, each of which can be referred to very specifically by our attention, and 

each of which can be employed to give rise to very many specific meanings. 

Experiencing is a constant, ever present, underlying phenomenon of inwardly sentient 

living, and therefore there is an experiential side of anything, no matter how 

specifically detailed and finely specified, no matter whether it is a concept, an 

observed act, an inwardly felt behavior, or a sense of a situation” (Gendlin, 1962, 

p.15).  

In deze twee momenten, felt sense en de shift, zien we dat het ervaringsproces lichamelijk is. 

“De belevingsverschuiving is een onmiskenbaar lichamelijk gebeuren (en ook objectief 

meetbaar). Een ‘gevoelde zin’ is een …, een naar inhoud onduidelijk lichamelijk ongemak, 

een weten vóór men er expliciet woorden voor heeft, een impliciet weten. Maar ook de 

zijnswijze van de persoon vóór hij het probleem impliciet voelt – in die zin is het nog ‘pre’–

impliciet – is lichamelijk (Depestele, 1995, p.211). “Not the verbal content, but the kind of 

process occuring, will determine whether we should predict therapeutic changes in later 

behavior” (Gendlin, 1962, p.37).   

 Met deze twee begrippen, felt sense en de shift, wordt invulling gegeven aan het 

lichamelijke ervaringsproces. In het kader van deze beschouwing zal niet verder ingegaan 

worden op deze twee begrippen, maar zal verder worden gegaan op dit lichamelijke 

ervaringsproces, dat invulling geeft aan wat er innerlijk gebeurt in het ervarende lichaam.  

 Een veranderingsstap wordt niet bewust, rationeel en gecontroleerd aangestuurd, niet 

door de persoon zelf en ook niet door de therapeut, zo beschrijft Gendlin. “Echte verandering 

komt uit het diepere zelf dat buiten de controle ligt van de persoon. En dat ‘komen’ is een 

lichamelijk gebeuren: verandering overkomt ons vanuit het lichaam, het betekenis- en 

zinvoelend en zinvormend lichaam” (Depestele, 1995, p.207). Het proces waarin de 

veranderstap zich ontvouwt, laat zien dat het lichaam niet een opgelegde, maar een eigen orde 

heeft. Dat is niet een logische orde of een orde van vormen, maar een ‘orde van stappen’, ook 

wel experiëntiële stappen genoemd. Het zijn voornamelijk woorden die het best de op elkaar 

volgende veranderingsstappen bewerkstelligen. Het lichamelijke proces staat dus niet los van 

taal, zo beschrijft Depestele (1995): 

“De persoon is niet alleen ‘produkt’ van taal, maar ook omgekeerd. Het lichaam is 

talig, maar het is ook meer dan taal (Gendlin, 1994, p. 25). Zo is iets nieuws 

ontdekken een gebeuren van het lichaam, lang voordat het er expliciet woorden voor 

heeft. Vaak is het nieuwe niet weer te geven met bestaande woorden, of moeten die 
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woorden op een nieuwe manier begrepen of ‘gebruikt’ worden: dit wil zeggen dat ze 

in de .. nieuw komen werken, en eruit komen, beladen met een nieuwe betekenis 

(Gendlin, 1991b). We zien daarbij dat het lichaam – in een nieuw ‘gebruik’ van dat 

woord overigens – mee betrokken is in het denken hierover. Een .. is namelijk hoe het 

lichaam deze situatie voelt of hoe deze situatie is, en dat voelen is talig. Lichaam, 

situaties en taal impliceren elkaar” (p. 213). 

We zien een vergelijkbaar onderscheid in methoden van geestelijke verzorging, in de vorm 

van een onderscheid tussen beleven en beschouwen. Mooren (1986, p.82) spreekt over het 

belang van een wisselwerking tussen (rationeel) ‘beschouwen’  en (ervarend) ‘beleven’; 

volgens hem de definitie van geestelijk functioneren en het bevorderen van dit geestelijk 

functioneren is het terrein van geestelijk werk. Ook Van Praag erkende al het verschil tussen 

de ervaring en de bezinning, tussen het leven beleven en het leven beschouwen (Jorna, 1997, 

p.16). Van Praag liet ons hierbij zien dat het gaat om ‘de gehele persoon’ (p.19).  

 Een ander belangrijk element in geestelijke verzorging is betekenisgeving, waar 

Depestele (1995) in bovenstaande juist uitgaat van therapiesessies en verandering. Gendlin 

(1962) heeft echter ook geschreven over betekenisgeving, waarbij hij op zoek gaat naar de 

fundamentele relatie tussen ervaren en betekenisgeving. Hiervoor onderzoekt Gendlin de 

relatie tussen ervaren en symboliseren. Met symboliseren bedoelt Gendlin woorden, objecten, 

gedrag en personen (p.8), wat dus breder is dan woorden alleen. In deze relatie ‘meaning is 

formed’ (p.vii). “Meaning is formed in the interaction of experiencing and something that 

functions symbolically. Feeling without symbolization is blind; symbolization without feeling 

is empty” (p.5). Elk concept, ding of gedrag is alleen van betekenis als er iets met de ‘felt 

experiencing’ interacteert.   

 We hebben nu gezien hoe het lichamelijk ervaren, taal en betekenis met elkaar 

verweven zijn. Enkel als de taal interacteert met het lichamelijk ervaren kan het betekenisvol 

zijn. Dit geeft meer begrip met betrekking tot het eerder gemaakte onderscheid (zie paragraaf 

1.1.) tussen het ervaren van en het spreken over existentiële lijden. Via ‘felt experiencing’ 

zou het spreken over dit lijden ook moeten interacteren met de ervaring van het lijden, om 

van betekenis te zijn.    
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H4   Onderzoeksopzet 

4.1.   Onderzoeksdesign 

Dit onderzoek betreft een empirisch sociaal wetenschappelijk onderzoek naar de invulling 

van het lichamelijke perspectief bij existentieel lijden, bij de begeleiding door geestelijk 

verzorgers op de oncologieafdeling van het ziekenhuis.  

 Bij het zoeken naar lichaam en lichamelijkheid in combinatie met geestelijke 

verzorging, geestelijke begeleiding, spirituele zorg, levensbeschouwelijke zorg; existentiële 

begeleiding; pastoraat en pastorale zorg; kwamen er nog geen honderd hits op google scholar, 

waarvan Coenen (2006), Zock (2007) en Ganzevoort  (1997) het relevantst waren. Bij een 

internationale verkenning met de begrippen body en embodiment in combinatie met spiritual 

care; pastoral care; existential counseling; counseling en chaplaincy studies nam het aantal 

hits op google scholar enorm toe, maar misten de bronnen het specifieke karakter van de 

geestelijke verzorging.    

 Vervolgens werden er kwalitatieve interviews afgenomen met dertien geestelijk 

verzorgers. De vier aspecten van het continuüm van lichamelijkheid van Leijssen (2006) 

werden in de interviewguide gebruikt als sensitizing concepts.  

4.2.   Onderzoekspopulatie en eenheden  

Voor dit onderzoek was verdere afbakening noodzakelijk. Het werkveld van de geestelijk 

verzorgers is afgebakend binnen de zorgsector
2
. Er is gekozen voor geestelijke verzorging in 

het ziekenhuis, omdat het lijdende lichaam hier op de voorgrond staat. Voor 

vergelijkbaarheid van de data is het specifiek de oncologieafdeling, omdat hier langlopende 

begeleidingsrelaties kunnen worden aangegaan en er verwacht wordt dat hier situaties zullen 

zijn van existentieel lijden. De onderzoekspopulatie wordt dus gevormd door de geestelijk 

verzorgers van de afdeling oncologie in ziekenhuizen in Nederland met een geëxpliciteerde 

visie op lichamelijkheid.  

 Toegang werd verkregen via de VGVZ, de beroepsvereniging voor geestelijk 

verzorgers, die per werkveld georganiseerd zijn. De 267 leden
3
 die in ziekenhuizen werken 

                                                 
2
 Voor meer informatie, zie: https://vgvz.nl/werkvelden/  

3
 Bron: VGVZ Nederland (2018). Algemene info werkvelden. Geraadpleegd op 7 maart 2018 via 

https://vgvz.nl/werkvelden/ziekenhuizen/  

https://vgvz.nl/werkvelden/
https://vgvz.nl/werkvelden/ziekenhuizen/
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zijn aangeschreven. Hierin werden geestelijk verzorgers gevraagd te reageren die een 

geëxpliciteerde visie op lichamelijkheid hebben (voor brief, zie bijlage 1).   

 Er zijn geestelijk verzorgers van verschillende denominaties geïnterviewd. In lijn met 

Smit (2015) wordt er onderscheid gemaakt tussen een specifiek levensbeschouwelijk, een 

overkoepelend levensbeschouwelijk paradigma en een antroposofisch paradigma. In het 

specifiek levensbeschouwelijke paradigma wordt geestelijke verzorging door een specifieke 

levensbeschouwing gedefinieerd. Vanuit een overkoepelend levensbeschouwelijk paradigma 

functioneren afzonderlijke religieuze tradities als een verbijzondering van een algemeen 

religiebegrip. Nog een stap verder dan het overkoepelende paradigma is de antropologische 

benadering van het domein, waarbij naast religie en levensbeschouwing ook de begrippen 

zingeving, levensvragen en spiritualiteit centraal staan. Hier gelden ook de niet-religieuze 

levensbeschouwelijke tradities als articulaties van het antropologische fenomeen ‘zingeving’ 

of ‘spiritualiteit’. Het antropologische paradigma sluit aan bij de domeinbeschrijvingen van 

de VGVZ en biedt zowel ruimte aan het categoriaal (alleen patiënten van de eigen 

levensbeschouwing begeleiden) als terrotoriaal werken (de geestelijk verzorger is 

verantwoordelijk voor bepaalde afdelingen) in het ziekenhuis. Er zal worden gekeken vanuit 

dit antroposofische paradigma en zodoende is ervoor gekozen bij de selectie van geestelijk 

verzorgers geen onderscheid te maken op basis van denominatie.   

 In dit onderzoek wordt de strategie van purposeful sampling (Bernard, 2006, p.189) 

gebruikt, waarbij er bij voorbaat bedacht wordt welk doel de respondenten dienen en op basis 

hiervan geselecteerd worden. In dit geval zal een geëxpliciteerde visie van de geestelijk 

verzorger op lichamelijkheid een van de selectiecriteria zijn. Hier is in de 

respondentenwerving expliciet naar gevraagd. Een tweede selectiecriteria was dat de 

geestelijk verzorgers minstens drie jaar werkzaam moeten zijn als geestelijk verzorger, zodat 

de geestelijk verzorger voldoende ervaring heeft opgedaan in het veld.  Verder werd er 

geprobeerd een gelijke man-vrouw verhouding te krijgen, wat heeft geresulteerd in acht 

vrouwen en vijf mannen.  

4.3.   Dataverzamelingsmethode 

Er hebben twaalf kwalitatieve diepte-interviews plaatsgevonden in verschillende 

ziekenhuizen in Nederland, met het ‘boommodel’ (Evers, 2007, p.60). Hierbij wordt het 

onderzoeksonderwerp (lichamelijkheid) gezien als de stam van een boom en de takken zijn 

de thema’s die bevraagd worden. De vier aspecten van het continuüm van Leijssen (2006) 
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werden hierbij gebruikt in de vorm van sensitizing concepts; dat zijn begrippen die niet 

verder zijn uitgewerkt maar worden gebruikt als attenderende begrippen (Evers, 2007). Voor 

de kwaliteit van de transcripten zijn de transcripten voor een membercheck naar de 

respondent gestuurd. De methode om de data te analyseren is de Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA). De theoretische onderbouwing van deze methode komt 

vanuit de hermeneutiek, de studie van de interpretatie en de herinterpretatie, en 

fenomenologie, de studie van de geleefde ervaring (Smith, Flowers & Larkin, 2009).  

4.4.   Data analyse 
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Smith, Flowers en Larkin (2009) geven aan dat het analyseren een uniek en complex proces 



36 

is, waarbij er vanuit een repertoire aan strategieën ruimte is voor manoeuvre. De stappen
4
 

                                                 
4
 IPA analyse stappen volgens Smith, Flowers en Larkin (2009, p.79-107): 

Step 1: Reading and re-reading 
Step 2: Initial noting (descriptive comments, linguistic comments, conceptual comments, 
deconstruction) 
Step 3: Developing emergent themes 
Step 4: Searching for connections across emergent themes (abstraction, subsumption, polarization, 
contextualization, numeration, function. “The above strategies are clearly not mutually exclusive. Use 
ones that work for you and the material you have” (Smith, Flowers & Larkin, 2009, p. 99) 
Step 5: Moving to the next case 
Step 6: Looking for patterns across cases (levels of interpretation)  
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voor de analyse zoals beschreven in Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, 

Method and Research zullen worden gevolgd.   

 Deze methode is als volgt gevolgd. In stap 1 zijn de transcripten gelezen en herlezen. 

Hierna werden bij stap 2 de notities geplaatst, zowel descriptieve, linguïstische als 

conceptuele opmerkingen. De descriptieve opmerkingen betroffen elementen die belangrijk 

waren voor de respondent. Bij de linguïstische opmerkingen ging het met name over wat er 

beschreven werd of kon worden, het verschil tussen woorden (onderscheid tussen mens en 

patiënt; onderscheid tussen lichamelijkheid en aanraking) en metaforisch taalgebruik. Bij de 

conceptuele opmerkingen nam het interpretatieve gehalte toe en had het voornamelijk 

betrekking op betekenisgeving. In deze stap werd ook het continuüm van Leijssen (2006) 

gebruikt om een onderscheid te maken. In stap 3 werd er gekeken naar emergerende thema’s 

en onderlinge verbanden tussen de notities. Hierbij ontstonden grotere, overkoepelende 

thema’s. De thema’s relationaliteit, spiritualiteit en contextualiteit kwamen op de voorgrond 

te staan. Er ontstond een onderscheid tussen het lichaam van de patiënt en het lichaam van de 

respondent. Verder kreeg de relatie tussen lichamelijkheid en aanraking ook op linguïstisch 

niveau aandacht. In stap 4 worden er verbindingen gezocht tussen de emergerende thema’s en 

de verhoudingen tot elkaar. Hier wordt een eerste voorzichtige relatie tussen het continuüm 

van Leijssen en de drie dimensies gelegd. Bij stap 5 volgen de volgende casussen. In stap 6 

wordt de codematrix (zie figuur 2) gecreëerd en worden de notities hiermee onderverdeeld. 

De codematrix wordt steeds verder ingevuld (zie bijlage 5).  

 In de analyse wordt er gepoogd met concrete beschrijvingen dicht bij de praktijk te 

blijven. Hoogeveen (1991) waarschuwt dat bij beschouwingen over de praktijk de band met 

de directe praktijk gemakkelijk verloren kan gaan. “Deze praktijk van het werk is zeer 

complex en iedere generalisering heeft nu eenmaal onvermijdelijk een ‘vereenvoudigende’ 
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tendens in zich” (p.109). Tegelijkertijd is veralgemenisering noodzakelijk om tot 

verheldering te komen van wat belangrijk voor het geestelijk werk is.   

4.5.   Datakwaliteit: validiteit en betrouwbaarheid   

Om de kwaliteit van de data te borgen, is het belangrijk om de validiteit en betrouwbaarheid 

van dit onderzoek zoveel mogelijk te versterken. De betrouwbaarheid heeft te maken met de 

beïnvloeding van de waarneming door toevallige of onsystematische fouten en hangt af van 

de precisie van de methoden van de dataverzameling (Boeije, 2012, p.145). Om de 

betrouwbaarheid te bewaken is er steeds dezelfde interviewguide gebruikt, zijn de interviews 

opgenomen, zijn er transcripten gemaakt en vond er een member check plaats. De interviews 

zijn zo letterlijk mogelijk getranscribeerd zijn, waardoor de boodschap van de respondent 

behouden blijft. Verder is het analyseproces in dit verslag nauwkeurig beschreven.  

 Validiteit gaat juist over de beïnvloeding van het onderzoek door systematische 

fouten en hieronder valt ook de deugdelijkheid van de argumenten en de redenering. 

Validiteit is op te delen in interne en externe validiteit. Interne validiteit gaat over de vraag of 

de onderzoeker meet wat hij wil meten; externe validiteit gaat over de generaliseerbaarheid 

van onderzoeksresultaten (Boeije, 2012, p.155). Interne validiteit is versterkt door een 

voortdurende reflectie op de eigen interpretaties door te werken met memo’s. De externe 

validiteit is vergroot door zorg te dragen voor diversiteit in de groep respondenten. Zowel 

mannen als vrouwen zijn geïnterviewd, van verschillende denominaties en met verschillende 

leeftijden en werkervaring. 
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4.6.   Conceptueel model   

 

4.7.   Datamanagementplan 

Om te voldoen aan het datamanagementplan dat sinds 2017 aan de UvH van kracht is, werd 

er een datamanagementplan opgesteld, wat inhoudt dat er gebruik werd gemaakt van 

informed consent formulieren, er zorgvuldig met persoonsgegevens werd omgegaan en de 

data beveiligd werd opgeslagen.  

 De respondenten zijn middels de brief (zie bijlage 1) op de hoogte gebracht waar de 

data voor gebruikt wordt en dit is in het interview nogmaals herhaald. Tevens is er bij elk 

interview toestemming gevraagd voor de geluidsopname. Middels een membercheck is 

vervolgens ook het transcript goedgekeurd door elke respondent. Deze transcripten zijn 

volledig geanonimiseerd zodat deze niet te herleiden zijn naar specifieke geestelijk 

verzorgers.  
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H5   Resultaten 

Inleiding 
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Voor de invulling van het concept lichamelijkheid is in de theorievormende fase het 

continuüm van Leijsen gebruikt, waarmee lichamelijkheid op praktijkniveau concreet 

gemaakt kan worden en lichamelijkheid uiteen valt in vier verschillende aspecten. Dertien 

geestelijk verzorgers hebben vervolgens een diversiteit aan invullingen van lichamelijkheid 

laten klinken in hun begeleiding bij existentieel lijden op de oncologieafdeling. Deze 

manieren van invullen pasten binnen deze vier aspecten van lichamelijkheid. 

 Deze diversiteit aan invullingen bleken op verschillende manieren van betekenis te 

zijn. Om hier een verdere structuur in aan te brengen heb ik op basis van deze datagegevens 

drie verschillende betekenisdimensies van lichamelijkheid onderscheiden: de relationele, 

spirituele en contextuele dimensie. Deze betekenisdimensies verhouden zich op verschillende 

wijze tot de manieren van invulling van lichamelijkheid. Onder deze betekenisdimensie 

vallen vervolgens verschillende subbetekenissen. Met behulp van drie exemplarische 

voorbeelden zullen deze betekenisdimensies geïllustreerd worden, vanuit drie verschillende 

interviews met geestelijk verzorgers.  

 Om te beginnen valt er een relationele dimensie te onderscheiden, waarbij het lichaam 

van de patiënt en het lichaam van de geestelijk verzorger zich tot elkaar verhouden. Hierdoor 

ontstaat een relatie tussen de geestelijk verzorger en de 

patient, die een bepaalde betekenis krijgt. Op de vraag op 

welke manier zij lichamelijkheid bij existentieel lijden op de 

oncologieafdeling invult, antwoord respondent 9: “Ja, 

eigenlijk wel weinig tot niet (lacht). Maar daar moet ik 
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eigenlijk twee dingen over zeggen. Voor mijzelf, en dan als je het hebt over lichamelijkheid, 

dan heb je natuurlijk de beleving van de patiënt van het eigen 

lichaam en hoe je als geestelijk verzorger omgaat met dat 

lichaam van die patiënt. Dan heb je het natuurlijk al heel snel 

over aanraking, hè”. Wat hier opvalt is dat zij begint met het 

maken van een onderscheid tussen haar eigen lichaam en dat 

van de patiënt, waarbij zij het extra element van haar eigen 

beleving van het lichaam van de patiënt toevoegt. Hieruit 

spreekt een verhouding van de lichamen tot elkaar. Tevens zien we in dit citaat ook hoe 

meteen een verband tussen lichamelijkheid en aanraking wordt gelegd.  

 Bij respondent 5 wordt het lichaam in de christelijke traditie geplaatst. Dit is een 

illustratie en onderdeel van de spirituele dimensie: “Allereerst voor mij als christen is 

lichamelijkheid heel erg belangrijk. Dus het lichaam is belangrijk, het lichaam van een mens 

is belangrijk. Nouja, ook de kerk wordt vergeleken met een lichaam, met het lichaam van 

Christus dan. In onze traditie is het dan ook van, het 

intiemste sacrament gaat over lichamelijkheid, dus lichaam 

en bloed van Christus. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. 

Wij geloven ook in de wederopstanding des vleses heet het 

dan, oud geformuleerd”. Binnen deze betekenisdimensie 

biedt het lichaam dus een ingang tot spiritualiteit en het 

voegt dus een andere werkelijkheid toe aan de relatie tussen 

de geestelijk verzorger en de patiënt. In de afbeelding wordt 

dit symbolisch uitgebeeld met een derde cirkel.  

 Respondent 10 legt juist de nadruk op de context van het ziekenhuis door te beginnen 

bij het lijdende lichaam, waarbij het gesprek begint bij het lichamelijke aangedaan zijn: “Dus 

dat lichamelijke aangedaan zijn, daar begint het gesprek. Want dat is de eh, zeker, waarvoor 

iemand in een ziekenhuis is, en hier in een ziekenhuis maakt dat lichaam van alles mee. En 

word je toegetakeld, of opgekalefaterd, of allebei. Maar als je nog tien stappen verder zou 

denken, en als je vraagt, ben jij lichamelijk als geestelijk verzorger, dat proef ik ook een 

beetje, ik raak mensen bijna nooit aan. Ik ben niet een huggende humanist”. Respondent 10 

legt uit hoe in het gesprek de verkenning bij dit lijdende lichaam begint. In deze verkenning 

legt hij juist ook de nadruk op de ervaring van pijn en de betekenis hiervan voor de patiënt. 

Overigens wordt ook in dit citaat de link met aanraking gelegd. Het gesprek beginnen bij het 

lijdende lichaam is specifiek voor de context van het ziekenhuis, waar het lichaam - vaak op 
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instrumentele wijze - behandeld wordt. Dit valt onder de contextuele dimensie. In de 

afbeelding wordt dit gesymboliseerd door een vierkant te plaatsen, dat dus staat voor de 

context. De contextuele betekenisdimensie betreft dus de betekenis van lichamelijkheid in 

relatie tot het lijden binnen een ziekenhuis.  

Betekenisdimensies 

Op basis van de analyse van de datagegevens zijn er, zoals hierboven geïllustreerd, drie 

betekenisdimensies van lichamelijkheid in geestelijke verzorging onderscheiden: (1) de 

relationele dimensie, (2) de spirituele dimensie en (3) de contextuele dimensie. Het lichaam 

krijgt betekenis op deze drie dimensies: (1) doordat twee lichamen samenkomen is er een 

relatie mogelijk tussen de patiënt en de geestelijk verzorger (relationele dimensie),  (2) het 

lichaam kan een ingang zijn voor spiritualiteit (spirituele dimensie) en (3) het lichaam is een 

lijdend lichaam in deze specifieke omstandigheden en fysieke ruimte (contextuele dimensie).  

 Onder deze drie betekenisdimensies vallen verschillende subbetekenissen.  

Continuüm Leijssen 

In de analyse wordt vervolgens per betekenisdimensie met behulp van het continuüm van 

Leijssen (2006) concreet gemaakt over welke aspecten van het lichaam we dan spreken en op 

welke manieren die ingevuld worden. Hierbij worden het ervarende lichaam, lichaamstaal, 

het lichaam in beweging en aanraking langs gegaan.  

 Aan deze invullingen van de verschillende aspecten worden vervolgens verschillende 

betekenissen toegekend door de respondenten binnen hun begeleidingspraktijk. Hier zullen 

voorzichtig enkele contouren worden geschetst. Deze betekenissen werden namelijk met 

enige terughoudendheid door de respondenten beschreven. Dit laat iets zien van de aard van 

de betekenis van lichamelijkheid: het lichaam laat zich binnen de geestelijke verzorging niet 

doelmatig inzetten om een bepaalde betekenis te bereiken of vervullen. In hun beschrijvingen 

cirkelen geestelijk verzorgers dan ook om de mogelijke betekenissen heen. De betekenissen 

moeten dus gelezen worden als mogelijke betekenissen die kunnen ontstaan, niet als een doel 

dat rechtstreeks behaald en gecontroleerd kan worden. De relatie tussen lichamelijkheid en 

betekenis is overigens per betekenisdimensie verschillend en zal per dimensie geduid worden. 
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Leeswijzer hoofdstuk 

 

De vier aspecten van het continuüm van Leijssen (2006) zullen dus gecombineerd worden 

met de drie betekenisdimensies, wat leidt tot de volgende matrix (zie figuur 2). In dit 

hoofdstuk zullen per betekenisdimensie de vier aspecten van het continuüm van Leijssen 

besproken en geïllustreerd worden met uitspraken van de respondenten. Elk vakje staat dus 

voor de invulling van dit aspect van lichamelijkheid en de betekenis van dit aspect binnen die 

betekenisdimensie. Daar zullen dus vervolgens verdere subbetekenissen beschreven worden. 

De vier aspecten van het continuüm van Leijssen zullen gebruikt worden om het eerste deel 

van de hoofdvraag te beantwoorden, namelijk, de manieren van invulling van 

lichamelijkheid. De drie verschillende betekenisdimensies zullen gebruikt worden om een 

antwoord te formuleren op het deel van de hoofdvraag welke betekenis de respondenten 

daaraan toekennen.  

 Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst volgt een voorbeschouwing, waarin op 

basis van de datagegevens een kader wordt geschapen voor geestelijke verzorging 

waarbinnen het thema lichamelijkheid kan worden begrepen. Daarop volgt de relationele 

betekenisdimensie. Hier zal vervolgens per aspect van het continuüm van Leijssen (2006) 

worden bekeken hoe de respondenten daar invulling en subbetekenissen aan geven voor deze 

specifieke dimensie. Elke cel van de matrix zal voor de leesbaarheid in een aparte paragraaf 

besproken worden. Voor de spirituele en contextuele betekenisdimensie geldt dezelfde 

opbouw en wordt ook per aspect van het continuüm van Leijssen de invulling en 

subbetekenissen beschreven. 
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5.1.   Algemene beschouwing 

Lichamelijkheid werd vaak door elkaar gebruikt met aanraking en bij de relatie hiertussen zal 

eerst stilgestaan worden. Verder zal er in het bijzonder aandacht zijn voor de gespreksvorm 

en hoe respondenten de relatie tussen taal en het lichaam zien. De voorbeschouwing is geen 

theoretische beschouwing vanuit de literatuur, maar dit zijn de noties van de respondenten 

zelf die zij gebruikten om hun antwoorden te staven of van context te voorzien. In dit 

hoofdstuk is dit gethematiseerd.  

5.1.1. Lichamelijkheid en aanraking 

Het begrip lichamelijkheid werd soms, met name in het begin van de interviews, door de 

respondenten gelijkgesteld aan lichamelijk contact. Op andere momenten werd 

lichamelijkheid juist in brede zin gebruikt en had het juist ook betrekking op het innerlijke 

leven, de fysieke ruimte en lichaamstaal
5
. Het onderscheid tussen het gelijkstellen aan 

lichamelijk contact of de brede opvatting werd vaak niet verder toegelicht; soms werden de 

respondenten zich er pas in de loop van het interview bewust van.  

 Wat gebeurt er in de praktijk van het contact tussen de respondent en de patiënt? Veel 

respondenten leggen hierbij snel een link met aanraking en spreken met betrekking tot 

aanraking een voorzichtigheid en soms ook een terughoudendheid uit. “Dat vind ik in eerste 

instantie niet echt bij de professionaliteit van mijn beroep horen. Maar ik ben er ook als 

mens, en ik heb niet een hele strakke scheidingslijn, van, professioneel is inderdaad als jij op 

die stoel blijft zitten en ik blijf hier op die stoel zitten, ik heb daar wel een flexibiliteit in” 

(Respondent 3). Hieruit blijkt dat lichamelijk contact wordt gekoppeld aan haar mens-zijn, en 

niet meteen aan haar professionele handelen, een onderscheid dat veel respondenten maakten. 

Enkele respondenten spreken daarentegen juist het verlangen uit (meer) aanraking toe te 

willen voegen aan de geestelijke verzorging. Daarnaast blijkt aanraking voor veel 

respondenten ook heel contextafhankelijk te zijn, wat het geven van een algemeen antwoord 

lastig maakte, maar juist ook laat zien dat context zo’n grote rol hierbij speelt. Voorbeelden 

van aspecten van de context zijn: waar de patiënt en respondent zich bevinden, hoe hun band 

is en welk moment in het contact het is. Met name bij de christelijke respondenten speelt bij 

de terughoudendheid qua aanraking de geschiedenis van misbruik in de kerk in de christelijke 

traditie een belangrijke rol en de meesten noemden, in verschillende bewoordingen, dit 

                                                 
5
 Deze meer concrete invulling komt in hoofdstuk 5.2., 5.3. en 5.4. met behulp van het continuüm van 

Leijsen aan de orde.  
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misbruik ook expliciet. De levensbeschouwing speelt ook op een andere manier mee. 

Respondent 7 voelt namelijk vanuit haar rol als vertegenwoordiger van het goddelijke een 

grote verantwoordelijkheid: “Dat maakt het nog veel precairder. Want als jij dan iets fout 

doet, dan doet het goddelijke het fout. Daar zitten vertaalslagen in, vanuit de religieuze 

traditie is het heel belangrijk om dat besef ook te hebben, dat ik daar niet als mens zit, maar 

als vertegenwoordiger van zit. Dat is echt anders” (Respondent 7). 

 Verder geven enkele respondenten nog aan dat aanraking ook te maken heeft met de 

verwachting van de patiënt van de beroepsidentiteit van de geestelijk verzorger, wat nog wat 

complexer lijkt te worden als de respondent bijvoorbeeld ook pastor is, omdat daar nog weer 

bepaalde verwachtingen aan gekoppeld zijn. Een geestelijk verzorger gaat in gesprek, 

voornamelijk over moeilijke onderwerpen, is dan de verwachting van de patiënt. Aangeraakt 

worden door de geestelijk verzorger, past niet bij deze verwachting. Terwijl, zo benadrukt 

respondent 8 hierbij, als het om het geestelijke gaat, dan gaat het juist ook om het lijf; omdat 

het gaat om héél de mens.  

5.1.2. Reflecties op taal en het gesprek 

Nu zal er in het bijzonder aandacht worden besteed aan de gespreksvorm, omdat dit de vorm 

is waarin geestelijk verzorgers meestal hun individuele begeleiding aanbieden (VGVZ, 2015, 

p.7). Vanuit de visie van de respondenten zal de betekenis van de gespreksvorm in relatie tot 

het lichaam verder verkend en verdiept worden.  

 Het merendeel van de respondenten vindt geestelijke verzorging een talig beroep en 

woorden zijn meestal het uitgangspunt.  “De ontmoeting met die andere mens, met die 

zoekende ziel, laten we het even zo noemen, die gaat voornamelijk toch via woorden.  En in 

die ontmoeting hebben die woorden dus een belangrijke functie omdat als ze verkeerd zijn, de 

woorden, of te plat, of te mager, dan missen ze heel veel essenties. En dan voelt iemand zich 

niet recht gedaan, of dan denkt die, goh, wat een oppervlakkig praatje is dit” (Respondent 

10). Het benoemen van en uiting geven aan wat er van binnen gebeurt, is een belangrijk 

onderdeel van het werk. Verkenningen naar de betekenis van het lijden bijvoorbeeld, gaan bij 

veel respondenten via woorden, “want ik zou ook niet weten hoe dat anders zou moeten” 

(respondent 4).  

De uitspraak dat geestelijke verzorging een talig beroep is, behoeft wel een verdere 

duiding van het begrip taal. Wat wordt er door de respondenten onder taal verstaan? En hoe 

verhoudt taal zich tot het lichaam? 
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“Het gesprek en de taal zijn mijn gereedschap,” zegt respondent 2, die taal hierbij 

niet opvat als alleen gesproken taal, maar ook lichaamstaal en de fysieke ruimte hierbij 

meeneemt. Wanneer er door de respondenten werd gesproken over lichaamstaal, bleek het 

lastig voor de respondenten te omschrijven wat lichaamstaal dan precies is of doet in zo’n 

begeleiding. “Ik denk dat dat [lichaamstaal] een geheel is van zoveel kleine, subtiele dingen, 

dat je ze ook niet allemaal los kunt beschrijven. En ik denk alleen dat het een onderschat iets 

is. Ik denk dat mensen erg geneigd zijn uit te gaan van gesprekken en woorden. Terwijl het 

non-verbale een enorme rol speelt, daar ben ik van overtuigd” (Respondent 3).   

 Voor respondent 10 gaat het erom dat de woorden belichaamd en bezield zijn, en hij 

zou dan waarschijnlijk ook niet zeggen dat het om ‘meer dan de woorden’ gaat, maar eerder 

om de juiste, bezielde en belichaamde woorden. Daarvoor heb je een heel fijnzinnig 

taalvermogen nodig. Voor hem zijn de woorden middelen om samen een zoektocht te maken 

in de ziel, waarvoor stilte en een verstandhoudende blik net zo belangrijk zijn. De 

‘ontmoeting met die andere, zoekende ziel’, zoals respondent 10 het noemt, blijkt ook voor 

andere respondenten lastig rechtstreeks te beschrijven. Respondent 4 beschrijft de ‘diepere 

ontmoeting’ met behulp van beeldspraken, omdat het anders niet uit te leggen is, terwijl je het 

weet als je het voelt. “En als je je openstelt voor die ander, en die ander zich ook openstelt 

voor mij, dat is natuurlijk ook nog belangrijk, dan krijg je meer overlap. Dan kun je elkaar 

op een andere en diepere manier ontmoeten. En in die diepere ontmoeting heb je bijna geen 

woorden meer nodig” (Respondent 4).  

 Er wordt door enkele respondenten ook de kanttekening geplaatst dat woorden niet 

altijd gevonden worden, en soms wordt ook dat door de respondent naar de patiënt genoemd. 

“Het drukt voor mij het meeste gevoel van machteloosheid uit. Omdat ik elk woord goedkoop 

dan vind. Of, te makkelijk. En dat zeg ik dan ook. Dus, dat is wel fijn, dat ik dat dan kan 

zeggen. Maar soms voel ik zelf zoveel wanhoop, in haar of in hem, wat heb ik nú aan jou bij 

te dragen?” (Respondent 8).   

 Enkele respondenten hebben het gesprek minder als uitgangspunt. Dat kan zijn omdat 

zij menen dat praten grenzen kent, omdat praten niet past bij de vermoeidheid of het verdriet, 

omdat een patiënt nooit heeft leren praten of geen uitdrukking weet te geven aan wat er van 

binnen leeft.   

 Respondent 1 geeft aan dat praten niet het belangrijkste is, omdat zij de focus legt op 

het delen van een moment. Als zo’n moment met een diepere betekenis, geëxpliciteerd wordt, 

kan zo’n moment zijn waarde verliezen. Juist het ervaren van die diepere betekenis, zonder 

het te benoemen,  kan van betekenis zijn, meent respondent 1. Van verdriet kan een patiënt 
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ook stil worden of alleen nog willen slapen; en soms is het dan goed om gewoon even bij 

diegene te zijn. Er zijn ook nog situaties waarin iets anders zoals aanraking nodig is, 

bijvoorbeeld in het geval van verdriet en rouw.  

Respondent 9 beschrijft dat zij ook oudere mannen spreekt, die hun hele leven hard 

gewerkt hebben en niet gewend zijn om te praten over hun gevoelens: “Ja, dan is het vaak 

toch wel moeilijk om zingevingslagen goed expliciet te maken, ook voor jezelf. Het 

hermeneutische proces van interpreteren en aanhoren en aanvoelen wat iemand bedoelt, is 

dan niet zo makkelijk. En vaak is het ook gewoon, wij willen als geestelijk verzorger ook meer 

eruit halen dan erin zit, je wil allemaal die verdieping hebben. Maar vaak is het, vaak is de 

betekenis van mensen ook gewoon echt het fijne werk, de lieve partner, en de kinderen. En 

dan is het gewoon genoeg” (Respondent 9).  
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5.2. De relationele dimensie 

 

5.2.1. Onderscheid lichaam geestelijk verzorger en lichaam patiënt  

Het feit dat patiënt en respondent alle twee een lichaam hebben, is een voorwaarde voor een 

ontmoeting. Dit samenkomen van hun lichamen maakt een relatie mogelijk. Leijssen (2006) 

heeft op het continuüm het onderscheid tussen het lichaam van de begeleider en het lichaam 

van de patiënt niet gethematiseerd. Uit de analyse van de data bleek echter dat respondenten 

juist heen en weer bewegen in hun spreken over hun eigen lichaam en het lichaam van hun 

patiënt tijdens het interview. Dit onderscheid, tussen het lichaam van de patiënt en het 

lichaam van de geestelijk verzorger, bleek een noodzakelijke specificatie van het begrip 

lichamelijkheid voor de respondenten, om er op zinvolle wijze over te kunnen spreken: wiens 

of wier lichaam? Dit onderscheid is daarom op alle dimensies doorgevoerd, door per aspect 

eerst in te gaan op het lichaam van de patiënt en vervolgens op het lichaam van de 

respondent.   

 Naast een onderscheid tussen de lichamen van de patiënt en de respondent, waarvan 

het onderscheid tussen ziek en gezond een belangrijk onderdeel uit maakt, spreken veel 

respondenten ook over een gedeelde lichamelijkheid. De kwetsbaarheid van het lichaam geeft 

volgens enkele respondenten een existentiële lotsverbondenheid en maakt gelijkwaardig.  

Bij de verhouding van de lichamen tot elkaar werd de thematiek afstand-nabijheid 

aangesneden. “Die nabijheid, die fysieke afstand, als die verkleint dan kan dat betekenen dat, 

daar moet je voorzichtig mee zijn, dan kán dat betekenen dat er iets gebeurt in die relatie 

tussen die patiënt, die mens aan de ene kant, die mens en die andere mens. Alsof dat ook iets 

van, dat kán iets van kracht in zich hebben, die je niet talig uitdrukt. Alsof je die ander nabij 

wilt zijn. Sommige patiënten stellen dat op prijs, en anderen helemaal niet” (Respondent 2). 

Volgens respondent 3 heeft die afstand ook met nabijheid en de mogelijkheid tot aanraken te 
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maken, waarbij zij dus zo dichtbij zit dat de patiënt haar aan kan raken. Meerdere 

respondenten leggen deze link tussen fysieke nabijheid en een gevoelde nabijheid. Doordat 

het intieme onderwerpen zijn, kan de fysieke afstand soms ook kleiner worden. Sommige 

respondenten ervaren dat bepaalde thematiek vraagt om fysieke nabijheid. Uit die fysieke 

nabijheid spreekt dan betrokkenheid en empathie, en dat kan een diepgaand contact mogelijk 

maken.  

 Andere elementen die bij de verhouding van deze twee lichamen tot elkaar genoemd 

werden waren het binnenkomen van de ruimte en ook de positie van de lichamen in de 

ruimte. Deze zullen bij de contextuele dimensie besproken worden.  
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5.2.2. Continuüm Leijssen 

5.2.2.1. Het ervarende lichaam 

 

In deze paragraaf zal de invulling door de respondenten van het aspect ‘het ervarende 

lichaam’ besproken worden en de verschillende subbetekenissen binnen de relationele 

betekenisdimensie. Hierbij zal het opvallen dat de subbetekenissen gelinkt zijn aan de 

manieren waarop het ervarende lichaam van de patient wordt aangesproken, maar dat de 

invulling niet rechtstreeks tot een bepaalde betekenis leidt. In deze paragraaf wordt eerst het 

lichaam van de patiënt besproken en vervolgens zal in het tweede deel het lichaam van de 

respondent centraal staan.  

 In dit eerste deel zullen we zien dat er verschillende manieren zijn waarop het 

ervarende lichaam van de patiënt aangesproken kan worden door de respondent. Deze 

manieren zijn als volgt gethematiseerd: via zintuiglijke ervaringen, door de (gedeelde) 

beleving, het gebruik van beelden om bij ervaring te komen en het richten van de aandacht 

naar een plek in het lijf. Hierbij vallen er verschillende betekenissen te onderscheiden, zoals 

verbondenheid en loskomen van angst door in het hier en nu te zijn. In de volgende alinea’s 

zullen bovenstaande thema’s verder uitgewerkt worden.  

 Een eerste manier waarop het ervarende lichaam van de patiënt wordt aangesproken is 

via de zintuigen. Dat kan bijvoorbeeld door naar zintuiglijke ervaringen in het ziekenhuis te 

vragen, bijvoorbeeld naar het uitzicht door het ziekenhuisraam op een sloot met een eend met 

jonge eendjes, of door te zien wat iemand in zijn ziekenhuiskamer heeft opgehangen. Dit zijn 

zintuiglijke ervaringen die buiten de patiëntervaringen liggen en op die manier wordt de 

wereld van buiten weer naar binnen gehaald; er wordt een andere wereld naast gezet, zo 

beschrijf respondent 10. Via het zintuiglijke kunnen patiënten weer in het hier en nu komen, 

in plaats van te worden opgezogen in hun angstige denken.  
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 Ook kan de respondent de patiënt aanmoedigen om op zintuiglijke wijze een beleving 

te beschrijven, waardoor er iets gebeurt in het lijf van de patiënt; en juist daar zit het leven in. 

Respondent 1 beschrijft een gesprek met een patiënt die twee vogeltjes beschreef die zaten te 

badderen: “Terwijl als je echt concreet beschrijft hoe die vogels zich gedragen en je ziet die 

scène zo een beetje voor je en die ander die vertelt vooral, hè, die ziet het voor zich, dan 

gebeurt in het lijf iets (...). Daar [in de beleving] zit het materiaal in, daar zit het leven in. 

Daar kun je contact maken, daar kan iets nieuws, kan iets eventueel nieuw of opnieuw een 

weg vinden. Op haar verhouding tot god, die kon ze al pratende met mij weer een klein stukje 

even opnieuw lopen, of een beetje zoeken naar een verhouding, dat het misschien toch iets 

goeds was, ondanks deze verschrikking”. Het gaat hierbij niet alleen om het beleven van de 

patiënt, maar ook om het meebeleven van de respondent, waardoor het een gedeelde beleving 

wordt. Naast dat het beleven van de patiënt zelf van betekenis is, ligt in die gedeelde beleving 

nog een extra betekenis, namelijk de betekenis dat de respondent dan deelgenoot wordt en er 

verbinding ontstaat. Een gedeelde beleving kan ook inhouden dat de patiënt en de respondent 

in het heden samen iets meemaken, zoals een patiënt die voor zijn revalidatie leert om 

krentenbollen te smeren en respondent 1 een stukje aanbiedt.  

 Sommige respondenten maken ook gebruik van beelden om bij die ervaringslaag te 

komen. Meerdere respondenten maken hierbij gebruik van imaginatieoefeningen, 

bijvoorbeeld de meditatie van de veilige plek. Het mobiliseren van zo’n ervaring in zichzelf, 

kan rust, kracht, veiligheid of troost geven. Ook werken enkele respondenten zelf met 

beeldspraak. Respondent 6 beschrijft hoe zij zorg voor het lichaam soms vergelijkt met 

zorgen voor een moestuintje.  

Daarnaast richten respondenten ook de aandacht van de patiënt op hun lichaam. Met 

vragen als ‘waar voelt u dat in uw lijf?’ wordt de aandacht naar de binnenwereld gericht. 

Sommige respondenten zijn daarin nog wat specifieker en stellen ook wel eens voor om met 

de aandacht van de patiënt naar de pijn te gaan, en er eventueel de eigen hand van de patiënt 

op te leggen. 

 In dit tweede deel staat het ervarende lichaam van de respondent centraal. Er zijn ook 

verschillende manieren waarop respondenten hun eigen ervarende lichaam aanspreken en die 

zijn als volgt gethematiseerd: intuïtie gebruiken; het bewust zijn van eigen innerlijke staat; 

omgaan met de eigen gevoelens; congruentie en zelfzorg. Deze manieren worden gezien als 

belangrijke bronnen van professionaliteit. Dit zal in de volgende alinea’s verder uitgewerkt 

worden.  

 Veel respondenten noemen het gebruik van hun intuïtie in het werk. Dit kan de vorm 
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hebben van het aanvoelen van de patiënt, een intuïtief aanvoelen dat iets niet klopt of  

afstemming op een patiënt. Enkele respondenten geven aan zich bewust te zijn van hun eigen 

innerlijke staat tijdens het gesprek, hoewel er vaak ook de kanttekening wordt geplaatst dat 

zij niet precies weten hoe zich dat verhoudt tot het gesprek of hoe dat het gesprek beïnvloedt. 

Wel geven zij aan dat als zij zelf meer in evenwicht zijn of afgestemd zijn op hun eigen 

innerlijk, zij ook beter signalen kunnen lezen van of open kunnen staan voor de patiënt. “Ik 

ben het belangrijk gaan vinden, om in mijn werk goed voor mijzelf te zorgen, zodat ik goed 

kan ademen, dat ik rustig kan zitten, dat ik geraakt kan worden, dat ik mijn angsten kan 

voelen, mijn zenuwen kan voelen, mijn opluchting kan voelen, mijn vertrouwen kan voelen, 

nou, al dat soort dingen. En dus niet meer zo, dat is nastrevenswaardig althans, wat minder 

denken vanuit mijn hoofd, maar meer wat denken vanuit mijn lijf” (Respondent 6).  

 In het verlengde van het bewust zijn van de eigen innerlijke staat, ligt het belang van 

congruentie; dus dat wat zij uiten of uitstralen, moet kloppen met wat er van binnen gebeurt. 

Zo geeft een respondent aan dat het heel behulpzaam kan zijn een waarneming en haar eigen 

ervaring terug te geven ter ondersteuning, maar dat zij dit alleen doet als zij dit zelf ook echt 

zo ervaart. Congruentie betekent ook dat de respondent zichzelf laat zien. Respondent 1 

noemt dat voor haar de betere contacten zijn als zij zelf ook zichtbaar is en zij zich niet afsluit 

en een open hart blijft houden. Zij laat zich dan zelf ook raken. 

Ook zelfzorg bleek een thema te zijn onder de respondenten, wat in deze context 

wordt opgevat als het zorgen voor het eigen innerlijk en wat er van binnen bij de respondent 

speelt. Zelfzorg krijgt bij een respondent de vorm van heling, haar eigen wonden helen, juist 

omdat zij haar eigen werktuig is en zij anders haar patiënt niet goed kan begeleiden. 

Meerdere respondenten geven aan dat het een groot risico in dit vak is dat je alles weggeeft 

en niet voor je eigen bronnen zorgt; terwijl dat juist zo belangrijk is. Tegelijkertijd geven zij 

ook aan dat mindere dagen er ook gewoon bij horen. 

 Het eigen lichaam wordt dus als een belangrijke bron van professionaliteit ervaren, 

door sommige respondenten. Als de begeleiding alleen vanuit het intellect zou plaatsvinden, 

zouden patiënten tekort gedaan worden menen zij. Enkele respondenten geven ook aan dat 

naarmate zij zelf meer in evenwicht zijn en goed voor zichzelf zorgen, zij hier beter mee 

kunnen spelen of hun intuïtie beter kunnen gebruiken. Volgens respondent 7 komt het echt 

vanuit het eigen doorleefde leven, en dat zit in het lichaam: “Wij hebben geen rasters, ten 

eerste ben ik niet op zoek naar een probleem [in vergelijking met een psycholoog, BtW]. Ik 

ben op zoek naar een verhaal. En kun je nou een verhaal oplossen? Nee, daar is geen 

oplossing voor. Je kunt luisteren, je kunt dingen bevestigen, je kunt helpen zoeken naar 
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uitwegen. En waar haal je dat vandaan? Dat moet hier toch echt uit komen hoor (wijst naar 

lichaam: buik, hart, hoofd). Daar heb je alles voor nodig”.  

5.2.2.2. Lichaamstaal 

 

In deze paragraaf zal de invulling door de respondenten van het aspect ‘lichaamstaal’ 

besproken worden en de verschillende subbetekenissen binnen de relationele 

betekenisdimensie. Eerst wordt het lichaam van de patiënt besproken en vervolgens het 

lichaam van de respondent. 

 Bij lichaamstaal beschrijven de respondenten voornamelijk hoe het lichaam van de 

patiënt door de respondent waargenomen wordt. Hierbij kan er een onderverdeling gemaakt 

worden in waarnemen in de vorm van registreren, wat vooral onbewust en niet geëxpliciteerd 

is; en waarnemen als bron van informatie in het algemeen of als bron voor specifiek de 

innerlijke staat van de patiënt. Dit is een perceptie van en speelt zich dus af in de respondent. 

Vervolgens kan de respondent hier ook uiting aan geven door een waarneming te benoemen 

en zo terug te geven aan de patiënt, soms om de betekenis van de waargenomen lichaamstaal 

samen te verkennen. In de volgende alinea’s zullen bovenstaande thema’s verder uitgewerkt 

worden. 

 Het waarnemen van de lichaamstaal van de patiënt kan op meer of minder bewuste 

wijze gebeuren door de respondenten. Allereerst kan het bij, een meer onbewust, registreren 

blijven. Dit wordt door alle respondenten, hetzij in verschillende bewoordingen, genoemd. In 

het registreren van lichaamstaal zit een erkenning dat het een belangrijk onderdeel van een 

gesprek is en dat het lichaam iets uitdrukt. Wat het precies is dat het lichaam uitdrukt, wordt 

bij het onbewuste registeren niet in algemene termen uitgelegd of geëxpliciteerd door de 

respondenten. Wanneer er een meer bewuste omgang van de respondenten met de 

lichaamstaal is, krijgt de lichaamstaal ook andere functies. Wat het lichaam uitdrukt kan 

worden gebruikt als bron voor de innerlijke staat van de patiënt. Een lichaamshouding kan 
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bijvoorbeeld radeloosheid uitdrukken. Maar ook het zuchten, glimlachen en bewegen tijdens 

het gesprek wordt gebruikt om een inschatting te maken van wat de patiënt ervaart. Wat de 

respondent waarneemt aan de patiënt kan ook de interesse van de respondent wekken; de 

waarneming is dan de bron van interesse. Zo merkt respondent 1 bij haar patiënt vieze nagels 

op, of een opgemaakt gezicht. Het wekt niet alleen sympathie op, maar zij kan hierbij ook 

lichte wrijving in zichzelf ervaren. Dit kan zij vervolgens in de vorm van interesse en 

nieuwsgierigheid naar de ander, inzetten in het contact. Respondent 5 gebruikt de 

lichaamshouding ook om zelf een voorstelling te maken van de ervaring van de patiënt. Als 

een patiënt bijvoorbeeld verkrampt in bed ligt, dan kan hij zich bijvoorbeeld afvragen wat dat 

doet met zijn beleving van de wereld. Daarnaast gebruiken respondenten de mimiek van de 

patiënt om te zien of ze elkaar goed begrijpen. Ook het veranderen van het gelaat tijdens het 

praten kan opvallen. Als een patiënt gaat stralen als hij iets vertelt, dan vinden de meeste 

respondenten dit wel een belangrijke observatie.  

 Tot nu toe waren het beschrijvingen van waarnemingen die zich afspeelden in de 

respondent en wat de respondent niet benoemde naar de patiënt. De lichaamstaal kan ook 

benoemd worden door de respondenten, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het gelaat of 

het gaan stralen wanneer de patiënt ergens over spreekt. Door dit te benoemen kan dit gevoel 

extra benadrukt worden. Meerdere respondenten gaven aan dit te doen. Zij geven aan dat dit 

bevestigend kan werken, als een erkenning van wat door de patiënt ervaren wordt, of nog 

extra beleefd kan worden. Het kan ook een bewustwording zijn voor de patiënt, dat zij deze 

gevoelens kunnen ervaren terwijl zij tegelijkertijd ook pijn en verdriet hebben terwijl zij in 

het ziekenhuisbed liggen. Respondent 12 legt uit dat het bij het benoemen ook kan gaan om 

het dúrven benoemen van wat je ziet, juist omdat dat soms ook heel pijnlijk kan zijn. 

Tegelijkertijd gaven enkele respondenten aan ook bewust bepaalde observaties niet te 

benoemen, omdat de gebeurtenis daarmee aan betekenis kan verliezen.  

Door een waarneming te expliciteren, kan hiermee ook een interpretatie van de 

respondent van de lichaamstaal woordelijk gecheckt worden. Sommige respondenten gaan 

hierin nog een stap verder. Nadat zij een observatie gedeeld hebben, gaan zij samen met de 

patiënt de betekenis van de lichaamstaal onderzoeken. Zij zetten dit duidingsproces juist in 

als een element in de begeleiding, en zoeken samen met de patiënt naar de betekenis van zijn 

lichaamshouding. Zo beschreef respondent 12 een situatie waarin een patiënt aan gaf stil te 

staan, en daarbij telkens met haar hand een ronddraaiende beweging maakte. Daar richt zij de 

aandacht van de patiënt dan op, door te benoemen wat zij ziet en wat zij haar hoort zeggen. 

De betekenis hiervan weet de respondent dus niet, maar dit gaan zij dan samen verkennen. 
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Respondent 5 beschrijft een situatie waarin een patiënt heel secuur een tomaat snijdt terwijl 

hij vertelt dat hij liever dood wil zijn. Respondent 5 beschrijft dan, terwijl hij in het interview 

de tomaat-snijdende beweging na blijft doen die de patiënt deed, hoe hij zich daar dan een 

voorstelling van probeert te maken over hoe het moet zijn om helemaal geen controle meer te 

hebben over je leven. In het gesprek met die patiënt geeft hij hem ook terug: “Dus eh, het 

enige waar hij echt controle over heeft is hoe hij zijn brood snijdt. Nou. Ja, dus het gesprek 

gaat nog wel verder, maar dat is dan wel iets wat me opvalt. En wat ik, ja, wat ik, wat dan 

toch ook wel weer in dit gesprek benoemd werd. Van nou oké, u wilt niet verder, maar u bent 

wel hier. En u wil niet verder maar u bent aan het eten. Betekent dat, in het hele klote gevoel, 

dat er dan toch ergens een kiertje zit? Ja dat was ook wel zo (in stem patiënt), nou. Dan gaan 

we daar woensdag weer, probeer ik daar weer bij aan te sluiten. Ja” (Respondent 5).  

Tot slot blijkt oogcontact een belangrijke vorm van communiceren op het niveau van 

lichaamstaal. Hoewel sommige respondenten dat meer zien als fatsoen of iets wat hoort, zijn 

er ook enkele respondenten die er nog een extra betekenis aan toekennen. Zij zien het 

oogcontact als een manier om elkaar te ontmoeten, voorbij de woorden. Sommige 

respondenten geven aan oogcontact bewust in te zetten om contact te maken.  

 Dit brengt ons bij het lichaam van de respondent, want ook het lichaam van de 

respondent drukt wat uit en doet mee; dat zal in dit tweede deel centraal staan. Dit bewustzijn 

wordt door veel respondenten als belangrijk gezien. Bij het bewustzijn van toon en mimiek 

wordt het echter niet duidelijk wat dit bewustzijn in de praktijk betekent of voor gevolgen 

heeft. De meest duidelijke manier waarop de respondent zijn lichaamstaal inzet, was in de 

vorm van een open houding, waarmee de patiënt uitgenodigd kan worden tot openheid. Ook 

kan een gebaar van de respondent uitdrukken wat met woorden niet uit te drukken valt. Dit 

zal in de komende alinea’s verder uitgewerkt worden. 

De meeste respondenten noemen dat hun toon en mimiek invloed heeft op het contact, 

bijvoorbeeld de invloed van de eigen gesticulatie of  mimiek. Dit kan door patiënten als 

onprettig worden ervaren. “Volgens mij moet je je er van bewust zijn dat de manier waarop 

je zit, de manier waarop je kijkt, de onrust die je kunt hebben in je spreken, dat dat iets doet 

met de ontvankelijkheid en de openheid van die ander. Dus op het moment dat ik gehaast bij 

een patiënt ga zitten, dan kan ik het contact vergeten. Natuurlijk komen de sociaal gewenste 

antwoorden, bij wijze van spreken, maar that’s it. Dus moet ik er, als geestelijk verzorger, 

ook van mijn eigen lichamelijkheid bewust zijn. Dat je er voor zorgt dat dat in orde is, dat dat 

rust geeft” (Respondent 2). De wijze waarop toon en mimiek invloed hebben op het contact, 

wordt verder niet in algemene bewoordingen beschreven. Respondent 3 geeft aan dat zij 
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denkt dat je het niet los kunt beschrijven, omdat het een geheel is van zoveel kleine, subtiele 

dingen. Ook de manier waarop je zit heeft invloed, en hierover zijn enkele respondenten wel 

specifieker. Zo kun je open of gesloten zitten, ontspannen of gespannen, of kan uit je houding 

aandacht spreken. Met die open houding kun je volgens respondent 2 de patiënt ook 

uitnodigen zichzelf te laten zien en open te zijn. Respondent 7 nodigt met haar lichaam ook 

uit tot aanraking, door bijvoorbeeld haar hand open op de leuning te leggen. Zij noemt het 

een uitnodiging voor de patiënt; dat de patiënt haar hand mag pakken, mocht de patiënt die 

vorm van verbinding willen. Lichaamstaal van de geestelijk verzorger is ook een manier om 

je voorbij de woorden uit te drukken. Zo noemen enkele respondenten dat zij met een gebaar 

kunnen uitdrukken wat zij met woorden niet uit kunnen drukken. 

Enkele respondenten zijn terughoudend om algemene uitspraken over de algemene 

betekenis van lichaamstaal te doen, omdat zij menen dat je dit niet algemeen kunt zeggen of 

omdat de patiënt degene is aan wie gevraagd zou moeten worden wat zijn gebaar betekent. 

Andere respondenten benadrukken juist dat de betekenisgeving aan lichaamstaal afstemming 

vraagt op de situatie en de patiënt, en het bewustzijn dat deze uitspraken een interpretatie 

zijn. De algemene betekenis van specifieke lichaamstaal staat dus niet vast en is 

contextafhankelijk volgens de respondenten. Het proces waarin de betekenis van specifieke 

lichaamstaal geduid wordt, kan een aspect zijn van de begeleiding, hoewel dit niet door alle 

respondenten zo gebruikt wordt. Dit heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is een algemeen 

antwoord te formuleren op de algemene betekenis van specifieke lichaamstaal in de 

begeleiding door deze respondenten.  

Een andere manier om te kijken naar de betekenis van lichaamstaal is de betekenis 

van lichaamstaal voor de relatie. Lichaamstaal wordt door alle respondenten als betekenisvol 

gezien in het contact tussen de respondent en de patiënt, zowel de lichaamstaal van de 

respondent als van de patient. Dit heeft betekenis voor de relatie tussen de respondent en de 

patient. Door bijvoorbeeld een open houding van de respondent kan de patient tot openheid 

uitgenodigd worden of door heftige mimiek van de respondent kan een patiënt zich juist 

afsluiten. De relationele betekenis van lichaamstaal zit daarnaast in het mogelijke afstemmen 

van de respondent op de patiënt en hoe hij erbij zit. Sommige respondenten gebruiken deze 

informatie om bijvoorbeeld hun toon te bepalen voor het verdere contact. Respondent 4 

beschrijft bijvoorbeeld dat als zij ziet dat een patiënt als een plank bijna óp bed ligt, zij 

probeert de ontspanning te zoeken, in het contact maar ook bij zichzelf.  Tot slot maakt het 

contact mogelijk, zoals bijvoorbeeld het maken van oogcontact en de mogelijke verbinding 

die daaruit ontstaat.  
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5.2.2.3. Het lichaam in beweging 

 

Geen van de respondenten noemde gebruik te maken van het lichaam in beweging. 

Respondent 10 noemde zelfs expliciet hier géén gebruik van te maken. 

 

5.2.2.4. Aanraking 

 

In deze paragraaf zal de invulling door de respondenten van het aspect ‘aanraking’ besproken 

worden en de verschillende subbetekenissen binnen de relationele betekenisdimensie. Eerst 

wordt het lichaam van de patiënt besproken en vervolgens zal in het tweede deel het lichaam 

van de respondent centraal staan. Daarna volgen beschouwingen van de respondenten over de 

aard van geestelijke verzorging en de relatie met aanraking. Tot slot komen de verschillende 

betekenissen en in het bijzonder de betekenis in relatie met woorden aan de orde.  

 Het aspect aanraking is een onderwerp dat menigmaal als eerste ter sprake kwam in 

de interviews, omdat de link met lichamelijkheid blijkbaar zo voor de hand ligt. Ondanks dat 

aanraking snel en vaak ter sprake komt, wordt aanraking vaak als uitzondering gezien en niet 

als regel. In sommige gevallen werd aanraking ook gelijk gesteld aan lichamelijkheid en werd 

er gesteld dat iets niet lichamelijk was, omdat er niet werd aangeraakt. Later in het interview 

werd het begrip van lichamelijkheid dan verder opgerekt naar andere aspecten van het 

continuüm.  
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 Vertrekkend vanuit het lichaam van de patiënt, kunnen er verschillende aspecten van 

aanraking worden onderscheiden: afstemming, grenzen en specificaties van wat er aangeraakt 

wordt. Een belangrijk uitgangspunt is afstemming. Een thema dat veel aandacht kreeg van de 

respondenten zijn grenzen van de patiënt. Tot slot volgt een specificatie van wat er precies 

aangeraakt wordt.  

 Afstemming moet worden gezien als een koepelterm voor een proces waarbij 

verschillende respondenten op verschillende elementen de nadruk leggen. Allereerst het 

vertrekpunt. Door enkele respondenten wordt vertrouwdheid als voorwaarde voor een 

aanraking in het algemeen, of verbinding, voor een stevige knuffel in het bijzonder, genoemd. 

Meerdere respondenten noemen dat het hun uitgangspunt is dat een aanraking functioneel 

moet zijn, waarmee zij bedoelen dat het dus van betekenis moet zijn voor de patiënt en zijn 

proces.  

 Andere respondenten geven aan dat zij signalen opvangen of behoeften lezen van de 

patiënt, waar zij dan op reageren. Dit interpreteren van signalen noemt respondent 7 

professionele intuïtie, maar zij geeft ook aan dat mocht het voorkomen dat ze er naast zit, ze 

dat ook snel opmerkt. Dat gebeurt bijna niet, omdat ze het ook altijd even checkt. Respondent 

8 beschrijft dat zij zich altijd bewust afvraagt hoe een aanraking ontvangen wordt. “En soms 

vraag ik dat dan ook. Dan zeg ik, ik greep zomaar uw hand vast. Vindt u dat niet vervelend? 

En soms doen ze hun andere hand erop. En soms merk je dat dan, de reactie is, dat je denkt, 

even was genoeg. Maar sommigen beginnen heel hard in je hand te knijpen, zo van, wat 

woorden niet kunnen zeggen, dankjewel (in stem patiënt)” (Respondent 8). Deze afstemming 

kan, naast vooraf, ook in de aanraking zelf plaatsvinden noemt respondent 3, bijvoorbeeld 

door een hand even kort aan te raken en te kijken hoe de patiënt reageert.  

 Naast de afstemming zijn grenzen ook zo’n belangrijk en precair onderwerp, geven 

alle respondenten aan. Een groot deel van de respondenten noemt hoe een aanraking 

vervelend of ongepast kan zijn voor een patiënt. Volgens respondent 5 zijn grenzen zo 

belangrijk omdat het lijf zoveel meer is dan het lijf alleen, het gaat ook over waardigheid en 

je mens-zijn. De intimiteit die door aanraking kan ontstaan kan ook verward worden voor 

seksualiteit, waardoor grenzen nog belangrijker worden, noemen enkele respondenten.  

 Enkele respondenten maken bewust gebruik van taal om bijvoorbeeld grenzen 

woordelijk te checken bij de patiënt, eigen grenzen aan te geven of om te benoemen wat ze 

aan het doen zijn, omwille van helderheid en zodat er geen misverstanden kunnen bestaan 

over de intentie van de aanraking. “Omdat ik dan probeer helder te maken dat ik dat niet doe 

omdat ik haar zo lief vindt of omdat ze mijn moeder is of wat ook maar. Maar dat ik het doe 
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omdat ik iets zie waardoor ik denk dat dat helpt. Ik markeer die handeling, als handeling, zal 

ik maar zeggen” (Respondent 11). Dit hoeft overigens niet heel formeel, maar kan ook in de 

vorm van een grapje of een bijzin, maar ook dan wordt het dus wel benoemd. Respondent 2 

doet dat bijvoorbeeld uit respect voor de ander en het bewustzijn van de kwetsbaarheid van 

de patiënt. Dikwijls wordt bij het spreken over grenzen grensoverschrijdend gedrag, het 

misbruik in de kerk of de metoo-discussie aangehaald als reden om voorzichtig te zijn.  

 Dan zijn er ook nog enkele respondenten die verder specificeren welke lichaamsdelen 

er dan aangeraakt (mogen) worden vanuit hun perspectief. Bijna alle respondenten noemen 

het geven van een hand bij binnenkomst en vertrek, mits de situatie van de patiënt dat toelaat, 

als gewenste aanraking. Een enkele respondent vindt dit fysieke handcontact ook echt een 

voorwaarde voor het intieme contact dat verder kan ontstaan in het gesprek. Handen aanraken 

of vasthouden lijkt ook nog vrij gebruikelijk te zijn. Een schouder of been wordt ook nog wel 

eens aangeraakt door sommige respondenten. Een arm om iemand heen slaan wordt vaak al 

minder gebruikelijk en er zijn ook respondenten die heel duidelijk aangeven dit niet te doen. 

Deze respondenten geven ook geen knuffel.   

In dit tweede deel zal de focus op het lichaam van de respondent liggen. Zo krijgt het 

aspect grenzen nog een extra laag, namelijk vanuit de grens van de respondent zelf. Ook 

vindt er een perspectiefwisseling plaats waarbij de respondent degene is die aangeraakt wordt 

door de patiënt. Daarnaast is er ook een deel van de respondenten dat aangeeft niet aan te 

raken.  

 De meeste respondenten beginnen bij (de grenzen van) een patiënt, maar daarna wordt 

er vaak ook ingegaan op waar de respondent zich zelf goed bij voelt. Sommige respondenten 

benoemen ook die eigen grens, waarbij zij zichzelf niet meer comfortabel voelen. Eigen 

kwetsbaarheid in die professionele relatie kan daar een reden voor zijn. Voor respondent 12 

heeft de grens te maken met de verantwoordelijkheid die de respondent draagt, om de grens 

van het contact ook aan te geven, in het algemeen, dat het geen vriendschap is; en ook in de 

aanraking in het bijzonder. Door sommige respondenten wordt er qua grenzen een 

onderscheid gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten, waarbij vervolgens aan 

wordt gegeven of dat wel of niet leidt tot andere grenzen.  

 Diverse keren wordt er door de respondenten ook een situatie aangehaald waarin de 

patiënt het initiatief neemt voor aanraking, bijvoorbeeld door een hand te pakken, of door het 

woordelijk te vragen om bijvoorbeeld een knuffel. Dat wordt verschillend geïnterpreteerd 

door de respondent. Respondent 2 vindt bijvoorbeeld ook dat de patiënt het zelf moet 

initiëren. Respondent 3 geeft aan dat als patiënten haar hand pakken, en dat gebeurt 
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regelmatig, dat ze daar ook altijd op in zal gaan. In een enkel geval haalt een respondent ook 

een situatie aan waarin de patiënt hierin grensoverschrijdend was.  

 Een aantal respondenten geven vanuit hun eigen grenzen aan niet aan te raken, 

waarbij vervolgens wel altijd een nuancering volgt en voorbeelden van aanrakingen worden 

gegeven die toch wel gebeuren. Of er worden toch enkele aanrakingen beschreven die wel 

kunnen of specifieke situaties waarin het bijvoorbeeld wel voorkomt. Zo geeft respondent 10 

aan patiënten bijna nooit aan te raken, waarop later toegelicht wordt: “Soms houd ik iemand 

zijn hand vast. Soms raak ik iemand heel kort even bij zijn schouder aan. Maar ik leg geen 

handen op, ik hug niet. Ik knuffel niet” (Respondent 10).  

 Dan kan de respondent ook zelf de behoefte voelen de patiënt aan te raken. Op het 

vlak van de eigen behoefte aan aanraking is er een grote diversiteit in perspectieven. Er zijn 

respondenten die aangeven zelf niet de behoefte hebben aan te raken en dat zijn dezelfde 

respondenten die aangeven niet (zoveel) aan te raken. Maar er zijn ook respondenten die 

reflecteren op hun eigen behoefte om een patiënt iets te geven via een aanraking. Het is 

overigens volgens de respondenten niet altijd zo makkelijk te duiden van wie de behoefte aan 

aanraking komt. Hier gaan zij mee om door dit weer af te stemmen.  

De respondenten reflecteren ook op de vraag of aanraking past bij de aard van het 

raadswerk. Er zijn enkele respondenten die het niet bij de geestelijk verzorger thuis vinden 

horen. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat aanraking niet gebruikelijk is bij het 

vak van de geestelijk verzorger en dat het eerder een uitzondering is. Vaak volgen er dan veel 

voorbeelden van uitzonderingen. En dan zijn er ook nog enkele respondenten die het er wel 

bij vinden horen, juist graag meer over aanraking zouden willen leren en het juist meer toe 

zouden willen voegen aan hun begeleiding. 

Tot slot de betekenis van aanraking, die kan worden gevonden in troost, 

medemenselijkheid, koestering, veiligheid en gezien worden. Daarbij ligt er nog een 

specifieke betekenis in de relatie die aanraking heeft met woorden, die varieert van het 

vinden van een betekenis in aanraking die niet met woorden bereikt kan worden tot het risico 

van ‘weg aaien’  omdat de respondent niet weet wat hij moet zeggen.  

Allereerst valt het bij de betekenisgeving van de respondenten aan aanraking op dat 

zij benadrukken dat het mogelijke betekenissen zijn van een aanraking, en de betekenis niet 

vaststaat of gegarandeerd is. Daarbij formuleren de meeste respondenten niet specifiek één 

betekenis bij één aanraking en zodoende zijn ook de betekenissen zelf niet altijd strak te 

onderscheiden.  

 Een groot deel van de respondenten die aangeven aan te raken, kent daar de betekenis 



62 

troost aan toe. Meerderen geven aan dat aanraking mede- of intermenselijkheid uitdrukt en 

dat in een aanraking door de geestelijk verzorger menselijke warmte kan worden gevoeld. 

Het kan volgens sommige respondenten ook een soort intimiteit aan het gesprek toevoegen 

door tijdens het praten handen vast te houden. Respondent 7 geeft aan dat het vasthouden van 

handen ook houvast kan bieden, bijna letterlijk. Ook kan een aanraking bevestiging geven 

aan de patiënt, dat de patiënt gezien wordt. “Zo basaal is een kleine aanraking, kan zo’n 

zelfde soort werking hebben. Niet verwoord, maar wel gezien zijn, of gehoord zijn, bevestigd 

zijn” (Respondent 7).  

De betekenis kan ook afhangen van het specifieke moment waarop de aanraking 

plaats vindt binnen de ontmoeting. Zo kan een handdruk aan het begin een menselijke relatie 

tot stand brengen. Een aanraking aan het eind van het gesprek kan hiermee een markering 

zijn van het einde van een gesprek, zodat zowel de geestelijk verzorger en de patiënt weer 

verder kunnen of zodat het plezierige contact bezegeld wordt. Respondent 7 legt uit dat die 

stevige knuffels vaak plaatsvinden aan het einde van een vaak intens gesprek.  

Sommige respondenten vinden in de aanraking een betekenis die niet met woorden 

bereikt kan worden, bijvoorbeeld bij groot verdriet. “Je ziet het niet altijd, maar, soms kun je 

met praten gewoon niet zoveel meer bereiken. Je kunt wel eindeloos over verdriet praten, 

soms is het gewoon genoeg om heel even iemand aan te raken” (Respondent 9). Het kan ook 

verbinding toevoegen aan het woordelijke contact, zo geven veel respondenten aan. “De 

menselijke warmte voelen, letterlijk” (Respondent 8). Respondent 7 beschrijft dat de 

aanraking een bevestiging is van de, soms vluchtigere, woorden; als een soort bekrachtiging. 

Respondent 11 kaart hierbij nog een risico aan, dat de geestelijk verzorger aanraakt omdat hij 

niet weet wat hij moet zeggen, ‘weg-aaien’, noemt hij dat. “Maar dat is jezelf troosten, 

bijna” (Respondent 11). Terwijl het er volgens hem juist om gaat dat lijden wel te benoemen, 

bijvoorbeeld door te zeggen dat je er ook om moet huilen. “Niemand weet meer wat we nu 

moeten doen. Dat heb je natuurlijk op de poli wel, want dan hoor je de meest vreselijke 

dingen. Daar zeggen we soms wel, van ja, we weten het ook niet. Maar ik heb dat niet heel 

vaak. Je kan altijd wel, je vindt altijd wel iets” (Respondent 11). Ook respondent 7 beschrijft 

dit risico bij het willen bieden van troost in de vorm van aanraking: “Of als ik bepaalde mate 

van vertrouwdheid voel of bevoel, bijvoorbeeld medelijden, heel veel verdriet, en je wilt iets 

van troost ofzo bieden, dan kan een lichamelijke aanraking functioneel zijn. Maar dan heb je 

altijd weer het risico, is dat míjn behoefte en heeft die ander dat ook”  
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5.3.   De spirituele dimensie 

 

5.3.1. Lichaam als ingang tot spiritualiteit 

In de tweede dimensie, de spirituele dimensie, is het lichaam een ingang om tot spiritualiteit 

of het overstijgende te komen. Dit is geen element dat door Leijssen (2006) binnen haar 

continuüm werd gethematiseerd, mogelijkerwijs door de aard van therapie. Dit benadrukt het 

specifieke werkdomein van de geestelijk verzorger, die zich bezighoudt met zingeving en 

hiermee ook het spirituele domein omvat en, zo bleek uit de data, via het lichaam binnen kan 

treden. De betekenis die wordt toegekend aan de invulling van lichamelijkheid lijkt vooraf te 

worden gegaan door een levensbeschouwelijke traditie die als betekeniskader fungeert. 

Rituelen of andere religieuze handelingen zoals bidden of een kaarsje opsteken lijken hun 

specifieke betekenis te krijgen doordat ze geïnterpreteerd worden in een bepaalde traditie. 

Hierbij is de kanttekening op zijn plaats dat dit ook een horizontaal karakter kan hebben en 

een menselijke traditie kan zijn.  

De volgende beschrijvingen moeten worden gezien als ‘bijvangst’, omdat het 

onderzoek niet gericht was op spiritualiteit en een systematische aanpak daardoor ontbreekt. 

Het zijn dus geen toereikende beschouwingen op de spirituele dimensie volledig te duiden, 

maar het geeft wel mogelijke contouren aan. In deze dimensie ligt de focus op de rol van het 

lichaam bij spiritualiteit. 
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5.3.2. Continuüm Leijssen  

5.3.2.1. Het ervarende lichaam 

 

In deze paragraaf zal de invulling door de respondenten van het aspect ‘het ervarende 

lichaam’ besproken worden en de verschillende subbetekenissen binnen de spirituele 

betekenisdimensie. Hierbij zal het opvallen dat, in tegenstelling tot de relationele dimensie, er 

juist een algemene betekenisgeving vooraf lijkt te gaan aan de specifieke betekenisgeving van 

een ervaring binnen de spirituele betekenisdimensie. De ervaring krijgt betekenis binnen een 

breder betekeniskader, te weten de eigen levensbeschouwelijke traditie. Eerst wordt het 

lichaam van de patiënt besproken en vervolgens zal in het tweede deel het lichaam van de 

respondent centraal staan.  

 Het ervarende lichaam, zowel met betrekking tot het lichaam van de patiënt als het 

eigen lichaam van de respondent, is geen thema dat door veel respondenten genoemd wordt 

in combinatie met spiritualiteit. We zien het langskomen bij de innerlijke houding bij een 

ritueel, bij het helpen oproepen in de patiënt van de ervaringskant van geloven door de 

respondent en het onderhouden van de eigen bron door de respondent. Op het spirituele vlak 

kunnen vervolgens de patiënt en de respondent elkaar ook ontmoeten. In de volgende alinea’s 

zullen bovenstaande thema’s verder uitgewerkt worden. 

Het ervarende lichaam wordt aangesproken door ruimte te houden voor de innerlijke 

ervaring van geloven en bij het helpen oproepen van de ervaringskant van geloven. 

Respondent 5 probeert door woorden en gebaren patiënten mee te nemen, want het is de 

realiteit van waaruit zij geloven. “Dus dat, christenen noemen dat dan, mysterie. Maar dat is 

niet iets mysterieus, maar, de geestelijke werkelijkheid van waarin we leven. Maar ook omdat 

het de neiging heeft om in de beleving van mensen om weg te zakken, moet je dat oproepen” 

(Respondent 5). 
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Als we vervolgens de focus leggen op het ervarende lichaam van de respondent, 

wordt het ingevuld door het onderhouden van de eigen bron en het verinnerlijken van de 

eigen traditie. Een geestelijk verzorger is namelijk meer dan een professional met 

vaardigheden en kennis. Respondent 13 voegt hier nog aan toe dat vanuit deze innerlijke 

ervaringen, die zowel patiënt als de respondent hebben, zij elkaar ontmoeten. Hierin komt dus 

het relationele element samen met het spirituele element.  

Wat betreft de betekenisgeving aan de geloofservaring, wordt genoemd dat er al een 

betekeniskader moet zijn. Op dat niveau moet er volgens hen iets mee resoneren, de ervaring 

moet niet los staan van een breder kader zoals een levensbeschouwelijke traditie waarbinnen 

er betekenis aan de ervaring kan worden toegekend.  

5.3.2.2. Lichaamstaal 

 

Binnen de spirituele dimensie wordt lichaamstaal niet genoemd. 

5.3.2.3. Het lichaam in beweging 

 

 

In deze paragraaf zal de invulling door de respondenten van het aspect ‘lichaam in beweging’ 

besproken worden en de verschillende subbetekenissen binnen de spirituele 
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betekenisdimensie. Binnen deze spirituele betekenisdimensie valt het op dat de invulling van 

het aspect een nauwe samenhang vertoont met de betekenis ervan. Eerst wordt het lichaam 

van de patiënt besproken en vervolgens zal in het tweede deel het lichaam van de respondent 

centraal staan. 

 Het lichaam in beweging kan worden opgedeeld in twee facetten: het uitvoeren van 

handelingen en de fysieke verplaatsing om ergens naar toe gaan, zoals naar de kerkdienst of 

het stiltecentrum. Een van de betekenissen van het lichaam in beweging zit hem in het 

ervaarbaar maken van een andere, transcendente wereld. Andere betekenissen zijn erkenning 

geven, troosten, helpen vorm te geven aan het geloofsleven en verbinding ervaren.  

Bij handelingen moet in de brede zin worden gedacht aan rituelen en het uitvoeren 

van geloofspraktijk zoals samen bidden, horend bij een levensbeschouwelijke traditie en waar 

een diepere betekenis aan toegekend wordt. Een ritueel bestaat uit verschillende elementen, 

zoals handen opleggen, zalving en gebeden, en daarin zitten allerlei fysieke elementen 

waarbij het lichaam dingen doet. “Als ik bijvoorbeeld bid, dan neem ik een bepaalde houding 

aan, om maar iets heel simpels te noemen. En je stelt je dan open voor, laat ik zeggen, voor 

God, voor een kracht die groter is dan jezelf. Dat doe je dan ook fysiek”  (Respondent 13). 

Door een bepaalde houding is het dus mogelijk je open te stellen voor het transcendente. 

Tegelijkertijd kan in deze fysieke handelingen zelf een relatie zitten met het spirituele. “Het 

fysieke en spirituele vloeit hier [in het ritueel, BtW] helemaal in elkaar over. [...] En bij het 

geven van een zegen in een ritueel, daar ligt natuurlijk de betekenis, dat je, je draagt echt iets 

over aan de ander. Iets van, in dat geval vaak van, een andere wereld” (Respondent 13).  

Naast dat de respondent rituelen uitvoert voor de patiënt, zijn er ook respondenten die 

samen de praktijk van het geloof samen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld de vorm aannemen 

van samen bidden. In gebed kun je je in je ellende gedragen weten door de God van liefde, 

volgens respondent 7. Het is ook een manier om iemand bij te staan vorm te geven aan zijn 

geloof (respondent 13). En juist in dit samen doen, zit een meerwaarde volgens respondent 5. 

Hij vertelt over een patiënt die zelf niet meer bidt, maar met wie hij wel samen ging bidden: 

“Er was een man met psychische klachten. Die kwam op een conventie en die hebben we 

gevraagd, gevraagd aan Jezus, en dat moet je je ook maar gewoon zo plastisch voorstellen, 

van, wilt u komen in zijn verdriet. Want het is zijn verdriet waardoor hij zo helemaal uit de 

rails is gelopen en eh, psychische problemen heeft gekregen, door verdriet uit het verleden. 

Wilt u komen in zijn verleden, en dat verleden genezen. En wat hij toen niet kon zien, 

namelijk dat u erbij bent, kunt u dat laten zien. Dag erna was het een heel andere man. [...]  

Iemand is voelbaar nabij. Je deelt je kwetsbaarheid, ja (…).”  
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 Wat betreft de betekenisgeving aan de handelingen, wordt genoemd dat er al een 

betekeniskader moet zijn. Op dat niveau moet er volgens hen iets mee resoneren, de 

respondent moet al in de levensbeschouwelijke traditie staan waarbinnen betekenis aan de 

rituelen wordt toegekend. Deze traditie heeft invloed op de toekenning van een diepere 

betekenis aan de handeling. Het doen van een handeling blijkt dus niet los te zien van de 

betekenis ervan.  

 Toch zijn rituelen en en de handelingen niet alleen van betekenis binnen een traditie 

en ter verbinding met het Hogere, maar kunnen ook op een horizontale as van betekenis zijn. 

Met een ritueel kan juist ook aandacht worden geschonken aan het hele leven dat het lichaam 

met zich meedraagt. Dit is niet zozeer overstijgend, als wel verdiepend van het leven en 

verbindend met het leven zelf. “Ik zalf je lippen over alle mooie dingen die je mond gezegd 

heeft. Ik zalf je neus, voor alle mooie geuren die je hebt geroken. Je oren voor alle mooie 

dingen die je hebt gehoord. Dus dan loop je het lichaam - ik krijg nu kippenvel. Dan loop je 

het lichaam langs, op een gévende manier. Over heel jouw lijf, hoe jij was, wat die allemaal 

heeft gezegd, gedaan, gevoeld. Dus alle zintuigen benoem je dan ook. En het is zo’n 

ontzettend mooi ritueel. Alleen het suffe is dat dat vaak pas komt bij iemand die bijna sterft, 

dus die heeft volgens mij, die krijgt daar weinig van mee. [...] Héél troostend. En heel 

erkenninggevend. Hoe iemand was. Want nu lig je er dus zo bij, je gaat bijna dood. Maar je 

hebt veel gehoord, je hebt veel geluisterd, je hebt hele lieve woorden gesproken. Dan zie je de 

kinderen ook knikken. En dan komen de tranen soms, of. Je doet in een nutshell even iemands 

leven. Dat vind ik zo, dat dat ooit bedacht is, dat vind ik echt prachtig”  (Respondent 8). 

Deze horizontale transcendentie kan ook met een minder formeel ritueel ervaren 

worden, zoals met het aansteken van een kaarsje, dat in zijn tastbaarheid ook aan 

lichamelijkheid gekoppeld wordt. Meerdere respondenten bieden patiënten dan ook aan een 

(elektrisch) kaarsje te komen brengen.  Respondent 7 beschrijft de betekenis van het opsteken 

van een kaarsje voor mensen, ongeacht of ze nou kerkelijk zijn of niet, als volgt: “Op het 

moment dat er echt existentieel lijden aan te pas komt, zeker als mensen ook nog wat gelovig 

zijn, dan is daar meteen de link met het hogere. En dan overstijgt het dus gewoon onze platte 

werkelijkheid. Dan heb je er in één keer een dimensie bij die voor veel mensen op zo’n 

moment, als ze er zo, vanuit die, wat van hebben, dan is er ineens een extra krachtbron 

geopend. […] Je komt dan in een laag waar mensen ook kracht aan toedichten, of leven aan 

toedichten, of licht, lucht, warmte, tederheid, noem maar op. [...] Nog meer ruimte om te zijn. 

Ook in je nood. In je zoeken, in je vrezen, in zoals je op dat moment bent. En vaak ook 

overstijgend, van het is inderdaad niet ik alleen” (Respondent 7). Doordat een ritueel met 
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dierbaren van een patiënt kan worden uitgevoerd, kan het volgens respondent 7 ook een 

manier zijn van fysieke verbinding. Meerdere respondenten zien in rituelen twee elementen, 

verticale en het horizontale transcendentie, samen komen: het toevertrouwen aan iets groters 

en de verbondenheid met dierbaren.  

 Dan zijn er ook nog bewegingen waarbij de patiënt en de respondent fysiek naar een 

plek toegaan, zoals een kerkdienst of als het stiltecentrum bezocht wordt. Lang niet alle 

ziekenhuizen bieden meer kerkdiensten aan, en het bezoek van een kerkdienst lijkt eerder 

uitzondering dan regel te zijn. Respondent 5 geeft aan dat juist door letterlijk in beweging te 

zijn tijdens een kerkdienst er ook in de patiënt dingen in beweging worden gezet door het 

Hogere.  

Om een verbinding met het Hogere te kunnen maken geven meerdere respondenten 

aan dat er bepaalde condities zijn om aan te voldoen, zoals een rustige omgeving. Dat maakt 

dat veel respondenten de stilteruimte bezoeken met patiënten, als de lichamelijke toestand 

van een patiënt dat toelaat. In een stiltecentrum is ook ruimte voor een fysieke ervaring.  

Daarnaast doet het lichaam van de respondent ook weer mee als het lichaam in 

beweging is. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm in het eigen innerlijke openstellen tijdens een 

ritueel voor iets dat groter is dan hijzelf, zo beschrijf respondent 13, of door zelf een kaarsje 

aan te steken voor een patiënt.  

5.3.2.4. Aanraking 

 

In deze paragraaf zal de invulling door de respondenten van het aspect ‘aanraking’ besproken 

worden en de verschillende subbetekenissen binnen de spirituele betekenisdimensie. Binnen 

deze spirituele betekenisdimensie valt het op dat de invulling van het aspect een nauwe 

samenhang vertoont met de betekenis ervan. Eerst wordt het lichaam van de patiënt 

besproken en vervolgens zal in het tweede deel het lichaam van de respondent centraal staan. 

 Aanraking binnen de spirituele betekenisdimensie betekent voor de respondenten 
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rituele aanraking, waarbij het lichaam van de patiënt fysiek wordt aangeraakt door de 

respondent in de vorm van een ritueel. Het onderscheid tussen het ‘het lichaam in beweging’ 

en ‘rituele aanraking’ is dus niet zo strikt te maken en er is dan ook overlap.  

 De patiënt wordt bij een rituele aanraking bijvoorbeeld gezegend door het lichaam aan 

te raken. “Dat is ook weer die aanraking, die iets, net voorbij de woorden gaat. Waar je dus, 

gewoon in het transcendente zit, het overstijgende” (Respondent 7). Deze rituele aanraking 

onderscheiden respondenten, in verschillende bewoordingen, van een spontane, eigen of 

persoonlijke aanraking. Een rituele aanraking of elkaars handen vasthouden tijdens het 

bidden, is een manier om fysieke verbondenheid te ervaren. Door even stil te staan en dan 

aangeraakt te worden, kan een patiënt het binnen laten komen en het echt even voelen, 

volgens sommige respondenten. In zo’n aanraking vloeien het fysieke en het spirituele 

helemaal in elkaar over, zo ervaart respondent 13 het.  

Meerdere respondenten vinden dit passen bij de verwachting van de patiënt, van de 

geestelijk verzorger die ook predikant, pastor of dominee is. Van hen verwachten zij dat zij 

ook handopleggingen en zegeningen doen. Respondent 5 geeft aan dat patiënten die tijdens 

een dienst naar voren komen, in die setting niet anders verwachten dan aangeraakt te worden, 

handen op het hoofd gelegd te krijgen, gezegend te worden, gezalfd te worden. Toch vraagt 

hij altijd wel toestemming aan de patiënt.  

 Bij rituele aanraking vanuit het perspectief van de respondent geven meerdere 

respondenten aan dat het ook wat van henzelf vraagt. Volgens respondent 7 bemiddel je als 

geestelijk verzorger in zo’n rituele aanraking tussen het menselijke en het transcendente. “Zo 

basaal is een kleine aanraking, kan zo’n zelfde soort werking hebben. Niet verwoord, maar 

wel gezien zijn, of gehoord zijn, bevestigd zijn. En als geestelijk verzorger heb je dan, ligt er 

een beetje aan vanuit welke traditie, dan ook nog die mediator rol tussen dat transcendente 

en het menselijke” (Respondent 7). 

 Tegelijkertijd krijgen grenzen volgens enkele respondenten nog een extra dimensie 

vanuit deze bemiddeling met het transcendente, waarbij respondenten (seksueel) misbruik in 

meerdere levensbeschouwelijke tradities aanhalen. Daarnaast ook het persoonlijk in een 

traditie staan waar misbruik is voorgekomen, maakt respondent 4 extra bedachtzaam en 

voorzichtig. Als je voor iemand pastor bent, ligt het nog lastiger, volgens respondent 7. Je 

bent er niet alleen als mens, maar ook als vertegenwoordiger van het goddelijke en dat is 

precair gebied waar je je volgens haar bewust van moet zijn.   
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5.4.   De contextuele dimensie 

 

 

Bij de contextuele betekenisdimensie zullen we bekijken op welke wijze het lichaam in de 

context van het ziekenhuis volgens de respondenten van betekenis is, waarbij de nadruk zal 

liggen op het lijdende lichaam. Allereerst zullen we zien dat de fysieke ruimte hierbij een rol 

speelt en van betekenis is volgens de respondenten (zie paragraaf 5.4.1.). Vervolgens wordt 

ingegaan op de ziekenhuiscontext en de omgang met het lichaam binnen deze 

ziekenhuiscontext vanuit het perspectief van de geestelijke verzorging (paragraaf 5.4.2.). Dit 

bleek niet los te staan van het streefdoel van de geestelijke verzorging in het ziekenhuis 

volgens de respondent (paragraaf 5.4.3). Binnen de contextuele betekenisdimensie zien we 

een nauwe relatie tussen de invulling van lichamelijkheid en de betekenis; deze relatie hangt 

samen met de visie van de respondent op zijn streefdoel in de context van het ziekenhuis. 

Betekenis gaat hier vaak over het doel van de manier waarop met het lijdende lichaam wordt 

omgegaan en daarmee over de betekenis van de begelding daarbij.  

 Binnen de contextuele dimensie staat het lijdende lichaam op de voorgrond en 

daarmee wordt ook het existentiële lijden gethematiseerd. Dit betekent niet dat het 

existentiele lijden op de andere dimensies afwezig is. Het existentiële lijden speelt impliciet 

ook al bij de andere twee dimensies mee, omdat het onderzoek zich afspeelt binnen het 

ziekenhuis en de patiënt daar komt door het lijdende lichaam. Binnen deze contextuele 

betekenisdimensie zijn de subbetekenissen geformuleerd. 

5.4.1. Lichaam in de ruimte 

Opvallend genoeg is de fysieke ruimte niet door Leijssen (2006) gethematiseerd op haar 

continuüm, terwijl begeleiding zich niet in een vacuüm afspeelt. Logischerwijs is de 

specifieke ziekenhuissituatie, een specificatie van dit onderzoek, ook niet gethematiseerd. 
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Doordat de patiënt en de respondent een lichaam hebben, bevinden zij zich in de(zelfde) 

ruimte, ervaren zij die ruimte en moeten zich ook lichamelijk verhouden tot (elkaar in) die 

ruimte. We zullen in deze paragraaf bekijken welke rol de fysieke ruimte volgens de 

respondenten speelt. 

 De rol die de fysieke ruimte volgens respondenten speelt en de betekenis die het 

krijgt, kan op basis van de data opgesplitst worden in verschillende elementen. Zo speelt de 

ziekenhuiskamer van de patiënt volgens sommige respondenten een rol, draagt het bed een 

specifieke betekenis en heeft ook het lichaam van de respondent in die ruimte betekenis, in 

het algemeen, ten opzichte van de patiënt maar ook de manier waarop de respondent de 

ruimte binnentreedt. In de volgende alinea’s zullen bovenstaande thema’s verder uitgewerkt 

worden. 

 Allereerst de ziekenhuiskamer van de patiënt. Het grootste deel van de gesprekken 

speelt zich op de ziekenhuiskamer of -zaal af, omdat patiënten vaak niet mobiel genoeg zijn 

om naar een andere plek te wandelen. Een deel van de respondenten schenkt aandacht aan 

deze ruimte, in de vorm van bewustzijn van een sfeer die in kamer hangt tot meer tastbaar de 

spullen die in die ruimte staan. Die sfeer en spullen geven een indruk van wie iemand is en 

kan voor deze respondenten ook een aanleiding zijn om over in gesprek te gaan. Vaak kleurt 

de sfeer van de ruimte het gesprek ook, in die zin dat als een kamer een warme indruk maakt, 

er vaak ook een warmer contact ontstaat, zo beschrijft respondent 4. 

 Een specifieke betekenis wordt door het merendeel van de respondenten toegekend 

aan het ziekenhuisbed. Dat is voor sommige respondenten echt een heilige plek en hier willen 

zij dan ook voorzichtig mee omgaan, omdat het de enige plek is waar de patiënt zich terug 

kan trekken in de hectiek van het ziekenhuis. Er wordt dan ook niet zonder verbale 

toestemming op plaats genomen. Sommige respondenten lijken een symbolische functie aan 

het bed toe te kennen. Naast dat dit volgens veel respondenten met respect voor de patiënt te 

maken heeft, heeft het ook te maken met het kwetsbare zieke lichaam van de patiënt.   

Tot slot het lichaam van respondent, dat ook een plek inneemt in de ruimte; waarbij 

de manier van het binnenkomen in de kamer van de patiënt en het al dan niet bewust kiezen 

van een plek in die ruimte ten opzichte van de patiënt een veelgehoord thema bij de 

respondenten is. De manier van binnenkomen in de kamer wordt door sommige respondenten 

onderstreept als een belangrijk moment in het contact. Enerzijds is het een manier om af te 

stemmen of er behoefte is aan contact (ook als er gewerkt wordt met doorverwijzing) en of 

het uitkomt, anderzijds is de manier waarop de geestelijk verzorger die ruimte binnentreedt 

ook van belang. Bij meerdere respondenten is dit binnenkomen een heel stapsgewijs proces, 
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waarbij zij aangeven het belangrijk te vinden de regie bij de patiënt te laten door te kloppen 

en toestemming te vragen alvorens binnen te komen. Sommige respondenten vragen aan de 

patiënt wat een goede plek zou zijn om te gaan zitten, zodat de patiënt de regie heeft. Dit 

heeft ook te maken met eventuele lichamelijke ongemakken en het vergroten van het comfort 

van de patiënt. Respondenten blijven niet staan als ze in gesprek gaan met een patiënt, tenzij 

het op dat moment geen geschikt moment is om in gesprek te gaan. Gaan zitten geeft onder 

andere aan dat de respondent de tijd heeft en drukt een gelijkwaardige relatie uit. 

Tegelijkertijd draagt het ook bij aan het eigen comfort van de respondent.  

 De plek in de ruimte hangt samen met de ervaring van afstand en nabijheid. Op welke 

afstand de respondent gaat zitten verschilt nogal. Er zijn respondenten die dat niet 

gethematiseerd hebben, terwijl anderen het laten afhangen van het gespreksonderwerp en de 

verbinding die ontstaat. Respondent 9 geeft het voorbeeld van een patiënt die verdrietig 

wordt, waarbij zij aandachtig luistert en nog wat dichterbij komt zitten. Hieruit spreekt een 

nabij willen zijn. Respondent 3 geeft bijvoorbeeld aan op fysieke aanraakbare afstand te gaan 

zitten. De ziekenhuissetting speelt hierbij volgens haar ook wel mee, dat doordat de kamer 

gedeeld wordt, ze dichterbij gaat zitten. Veel respondenten bleken dit te ervaren en te 

proberen om een soort privacy te creëren, met name als ze op een zaal zitten waar meerdere 

patiënten liggen, door zich in ieder geval naar de patiënt toe te wenden en daarmee de ruimte 

af te schermen. Ook de manier waarop de lichamen zich ten opzichte van elkaar verhouden 

speelt mee. Oogcontact kunnen maken is belangrijk, zoals bij de relationele dimensie 

uitgewerkt is. Enkele respondenten benadrukken dat het ook belangrijk is om weg te kunnen 

kijken, omdat elkaar de hele tijd aankijken bijvoorbeeld confronterend kan zijn. Dit heeft 

invloed op de positie die gekozen wordt in de ruimte. Dit doen zij dan door bijvoorbeeld 

naast iemand te gaan zitten.  

5.4.2. Ziekenhuiscontext  

Een onderwerp dat specifiek voor de context van het ziekenhuis naar voren kwam was de 

omgang met het lichaam vanuit het perspectief van de geestelijke verzorging, waarbij dit 

onderscheiden werd van andere professionals in het ziekenhuis. De meeste respondenten 

geven aan dat het lichaam, de omgang met het lichaam en de betekenis van het lichaam 

anders is dan bij collega’s in het ziekenhuis, zoals bij de artsen of de verpleging. Sommige 

respondenten gebruiken het verschil in benadering van het lichaam om duidelijk te maken 

wat het is wat zij dan doen, en leggen hierbij bijvoorbeeld de nadruk op de beleving van de 
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pijn en niet een anamnese van de pijn. Hiermee wordt al een voorzichtige verschuiving 

zichtbaar van de patiënt die deze mens is, naar wie deze mens is.  

Opvallend genoeg ervaart de patiënt niet altijd een verschillende benadering tussen de 

geestelijk verzorger en de arts. Een voorbeeld dat door veel respondenten werd aangehaald is 

het tonen van wonden door de patiënt aan de respondent. Naast dat dit door veel 

respondenten als onnodig of onprettig wordt ervaren, kan dit laten zien dat patiënten dit 

subtiele onderscheid wellicht niet altijd aanvoelen.   

5.4.3. Streefdoel geestelijke verzorging in ziekenhuis, in relatie tot lichamelijkheid 

Met streefdoel wordt het doel bedoeld “waarop door het eigen handelen invloed is uit te 

oefenen” (Smit, 2015, p. 43). Deze doelen van de respondenten laten zich onderverdelen in 

doelen op een micro- en mesoniveau. Met het microniveau wordt de een-op-een-begeleiding 

bedoeld, met het mesoniveau de bijdrage van de respondent op organisatieniveau. Hierbij 

wordt alleen de data die rechtstreeks over lichamelijkheid gaat of die betrekking heeft op het 

verder duiden van het lichamelijke aspect van de begeleiding weergeven; er is geen sprake 

van een algehele beschouwing van de streefdoelen van de respondenten.   

 We beginnen met de streefdoelen op het microniveau. Allereerst bevinden de mensen 

die de respondenten begeleiden zich in de situatie dat zij patiënt zijn geworden. Veel 

respondenten zien het herinneren van en aan het menszijn van de patiënt als een van hun 

taken. Dit komt ook in het taalspel terug, waarbij sommige respondenten dit onderscheid in 

terminologie tussen de termen ‘de patiënt’ en ‘de mens’ kort aansnijden, andere respondenten 

lijken deze termen meer willekeurig door elkaar te gebruiken. Deze taak van het herinneren 

aan en van het menszijn van een patiënt, is met name binnen de contextuele dimensie 

relevant, omdat het hier gaat over de betekenis van het lijdende lichaam in de context van het 

ziekenhuis, en zal daar ook verder uitgediept worden.  

Het lichamelijke probleem, waardoor de mens patiënt wordt, is dan vaak ook het 

beginpunt van het gesprek. Regelmatig begint een contact met een patiënt ermee dat de 

patiënt iets begint te vertellen over het afgelegde traject in het ziekenhuis en wat het lichaam 

allemaal te doorstaan heeft gekregen. De respondenten geven allemaal te kennen een 

interesse te hebben in wie deze mens is; de mens die meer is dan de patiënt met zijn ziekte. 

Ook zijn zij geïnteresseerd in hoe de patiënt omgaat met zijn ziekte, zo beschrijft respondent 

2: “Ik ben geïnteresseerd in wie die mens is, en hoe die omgaat met zijn ziekte. Dat is 

waarvoor je als geestelijk verzorger in de markt bent. Om maar iets te noemen”. Enkele 
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respondenten zeggen ook dat zij mee helpen zoeken naar hoe met deze omstandigheden om te 

gaan. Veel respondenten vragen dan ook naar wie iemand was voor hij ziek werd of hoe hij 

normaal gesproken met tegenslagen omgaat. Dus naast dat de patiënt wordt herinnerd aan 

zijn mens-zijn, wordt dit mens-zijn ook verder uitgediept, door verder te verkennen wie die 

mens dan is in gezonde tijden. Respondent 10 beschrijft dat als volgt:“En hoe doe je het, hoe 

ga je ermee om? Dat is een vraag die ik bijna altijd stel. Maar ik vraag ook altijd, wie ben 

jij? Wat voor mens ben jij nou, in gezonde tijden, zeg ik dan vaak. Hier zijn de tijden vaak 

niet zo gezond. Maarja, je moet het toch doen met het materiaal van wie je bent, wat je hebt 

meegekregen, wat je in je meedraagt, aan ballast en bagage”.  

 Het omgaan met de ziekte wordt niet alleen in zijn betekenis verkend, maar hierbij 

speelt volgens veel respondenten ook het troosten en bieden van veiligheid een belangrijke 

rol. In de stress en onrust van het ziekteproces zien veel respondenten het tot rust komen, rust 

ervaren, het vergroten van de innerlijke ruimte, ook als een van hun taken. Juist bij troost 

komt het lichaam kijken, omdat troost lichamelijk ervaren wordt.  

 Enkele respondenten typeren het contact tussen de patiënt en de geestelijk verzorger 

als een bepaalde manier van samenzijn, die zich lastig laat definiëren, grijpen of omschrijven; 

maar die heel belangrijk is voor de levenskwaliteit van de patiënt. Dit samenzijn zien zij 

overigens niet als exclusief voorbehouden aan de geestelijke verzorging, maar kan ook  in 

contact met andere zorgverleners ontstaan. Het is een betekenisvol moment waarin 

verbinding kan ontstaan, een algemeen menselijke mogelijkheid. Ondanks dat het niet 

voorbehouden is aan de geestelijke verzorging, zijn er wel bepaalde omstandigheden die 

bijdragen aan het ontstaan van zulk contact, waardoor de geestelijke verzorging hier geschikt 

voor is of ook doelbewust aan kan bijdragen. Respondent 1 gaf aan, vanuit haar opvatting dat 

zin een ervaring is, dat het haar inzet is om ervaringen te creëren en die samen te beleven. 

Ook wordt het contact omschreven als een nabij blijven en aandacht hebben, soms waar 

andere mensen afhaken. Dit nabij blijven blijkt ook een fysieke component te hebben. “En 

mensen in elk geval geestelijk nabij komen, maar daardoor kom je soms ook lichamelijk toch 

ook naderbij” (Respondent 3). De thematiek en het verkennen van existentiële vragen, vraagt 

volgens een andere respondent ook om die fysieke nabijheid, dus bijvoorbeeld niet staand aan 

het voeteneinde. Soms kan het praten over die zware thema’s en zingeving ook genoeg zijn 

geweest, volgens respondent 9. Dan kan de betekenis van de respondent juist liggen in humor 

en het brengen van luchtigheid.  

Vervolgens de streefdoelen op het mesoniveau, die door de respondenten op meer 

abstracte wijze besproken wordt. Een onderwerp dat door enkele respondenten werd 
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aangesneden is het bewaken van mens-zijn van patiënt, in een systeem dat reduceert tot 

patiënt. “Dus in dit systeem zitten elementen waardoor de patiënt wordt gereduceerd tot 

alleen maar een lijf; een lijf waar iets mis mee is, nog erger hè. Dus die component, van wie 

ben jij als mens, wat heb jij nog meer dan alleen je kwaal, dat is een wezenlijke toevoeging 

denk ik vanuit ons vak in dit systeem” (Respondent 10). Hier wordt niet alleen de patiënt, 

maar ook de omgeving aan herinnerd. Een enkele respondent trekt dit nog verder door en 

voelt zich ook verantwoordelijk om naar artsen en verpleegkundigen toe de patiënt bij te 

staan om bijvoorbeeld adequate pijnstilling te verkrijgen.  

 Daarnaast ziet het merendeel van de respondenten taken op ethisch vlak, bijvoorbeeld 

het helpen bij reflecteren op medische beslissingen, een schakel zijn in het bieden van 

comfort en het praten over de consequenties van een lichamelijke ingreep. Tegelijkertijd 

spreken de respondenten in verschillende bewoordingen ook over het belang van ruimte 

maken of houden voor de ziel of de spirituele dimensie in het ziekenhuis, juist ook in een 

context waarin patiënten zich kunnen verliezen in uitslagen, scans en bloedwaarden.  

 Tot slot noemen enkele respondenten ook het lichamelijke contact van de patiënt met 

zijn dierbaren, bijvoorbeeld door de toch wat enge lichamelijke veranderingen bespreekbaar 

te maken met de naasten, te helpen om de patiënt aan te durven raken of juist door een 

privékamer te organiseren voor (eventuele lichamelijke) intimiteit. 

De conclusie is dat het lichaam zelf over het algemeen geen doel op zich is voor de 

respondenten, zoals het lichaam een doel is voor de artsen, verpleegkundigen en de 

fysiotherapeut. Respondenten helpen de patiënt wel met het betekenis verlenen aan en 

reflecteren op het lijdende lichaam. Daarnaast is een van de doelen het ervaren van 

betekenisvolle verbinding en troost. Tot slot zit de betekenis van het lichaam hem meer in het 

herinneren aan het menszijn van de patiënt en het ruimte houden voor de spirituele dimensie 

van de mens in het ziekenhuis, zowel voor de patiënt zelf als voor de omgeving.  
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5.4.3. Continuüm Leijssen    

5.4.3.1. Het ervarende lichaam 

 

In deze paragraaf zal de invulling door de respondenten van het aspect ‘het ervarende 

lichaam’ besproken worden en de verschillende subbetekenissen binnen de contextuele  

betekenisdimensie. Eerst wordt het lichaam van de patiënt besproken en vervolgens zal in het 

tweede deel het lichaam van de respondent centraal staan. 

Op verschillende manieren speelt het ervarende lichaam van de patiënt een rol. 

Allereerst als gespreksonderwerp; maar ook de ervaring van vervreemding, afleiding en pijn 

spelen mee. Afhankelijk van de visie van de respondent op zijn streefdoel, helpt de 

respondent met betekenisgeving aan vervreemding en de omgang met afleiding en pijn. In de 

volgende alinea’s zullen bovenstaande thema’s verder uitgewerkt worden. 

 Het lijdende lichaam als gespreksonderwerp hoeft namelijk niet los te staan van de 

lichamelijke ervaring. Respondent 11 beschrijft een patiënt die naar het toilet ging en niet 

meer kon plassen; allereerst moet dan de dokter komen, daarna ging hij in het gesprek deze 

lichamelijke ervaring met de patiënt verkennen. “Dan blijf ik altijd wel nieuwsgierig van goh, 

wij stonden daar bij die pot en je kon niet piesen, hoe voelde dat nou? En dan niet, hoe 

voelde dat hier, maar hoe voelde dat hier of hier (wijst naar hart, buik gebied). Wat dacht je, 

want ik zag dat je in paniek raakte, zoiets”  (Respondent 11).  

 In de ervaring van ziek zijn zien veel respondenten een veranderende verhouding tot 

het eigen lichaam bij de patiënt; vaak vindt er een vervreemding plaats of voelen patiënten 

zich in de steek gelaten door hun eigen lichaam. Sommige patiënten distantiëren zich van hun 

eigen lichaam, alsof het niet over henzelf gaat. Hoe respondenten hiermee omgaan hangt af 

van de betekenis die zij toekennen aan het distantiëren en zij gaan hier dan ook op 

verschillende manieren mee om. Sommige respondenten proberen de patiënt weer te 

verzoenen met hun lichaam, anderen zien hier juist ruimte om de patiënt daarin te laten 
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ervaren dat zij meer zijn dan het zieke lichaam. Ook alleen het erkennen van die 

vervreemding en het wantrouwen kan worden opgevat als een taak voor de respondent. 

Ook geeft de ziekenhuiscontext veel onrust en het zieke lichaam veel afleiding en 

bemerken enkele respondenten een verandering in aandacht en spanningsboog bij de patiënt. 

Door al deze mogelijke manieren van afleiding zien veel respondenten het creëren van rust 

als een belangrijke betekenis van hun begeleidingcontact. Juist ook in de onrustige 

ziekenhuisomgeving, kunnen aandacht, concentratie en rust lastig te ervaren zijn, terwijl dat 

juist van belang is in omgang met de ziekte. Rust ervaren is dan ook een veel terugkerend 

thema bij de betekenis van het ervarende lichaam bij de meeste respondenten, waarbij de 

respondenten formuleringen gebruiken die variëren van het vergroten van de innerlijke 

ruimte, het ervaren van meer basis of het ervaren van innerlijke rust.  

 Tot slot zien veel respondenten naast de eerder genoemde omgang met vervreemding 

en onrust ook een rol voor zichzelf bij de omgang met de pijn. Die omgang met en de 

betekenis van de pijn is per patiënt verschillend, wordt door enkele respondenten 

onderstreept, en hangt dus niet alleen af van de visie van de respondent. De meeste 

respondenten geven aan zich bewust te zijn van de pijn die een patiënt kan ervaren, ook 

omdat het een gesprek kan beïnvloeden. Respondent 8 legt uit: “Dus ik heb geleerd daar wat 

eerder naar te vragen, ook, maar dan wel op zo’n manier dat, artsen vragen natuurlijk ook 

altijd, een score, dat ik zeg, ik vraag dat niet als arts, maar gewoon, hoe ís dat nou. En hoe 

houdt u dat dan vol. Dat ik probeer om mensen onder woorden te laten brengen, wat het 

betekent dat ze pijn hebben. En dat vinden mensen best lastig (…)”. Het is ook een erkenning 

van de fysieke begrenzing en mogelijkheden. Sommigen  beginnen daarom ook bewust een 

gesprek over die pijn en laten daar van af hangen of dit een geschikt moment is voor een 

gesprek, eventueel over die pijn. 

Een meer sturende aanpak in de omgang met de pijn is het aanraden aan de patiënt 

door de respondent om met de aandacht of ademhaling naar de plek te gaan waar het pijn 

doet, eventueel de eigen hand erop leggen. Afleiding en humor zijn ook invalshoeken die 

soms gebruikt worden door de respondenten. 

 Een andere manier van omgaan met pijn, is het ervaren dat hij meer is dan zijn ziekte. 

Dit krijgt bij de verschillende respondenten verschillende vormen: verkenningen in het 

gesprek naar aspecten van wie deze mens is achter de patiënt, op zoek gaan naar zintuiglijke 

ervaringen buiten het patiënt zijn, bewust maken dat het fysieke lichaam groter is dan het 

fysieke deel, eventueel ondersteunt met een fysieke aanraking van bijvoorbeeld schouder of 

arm, waarmee fysieke uitdrukking wordt gegeven aan ‘kom op!’.   
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 De rol van de respondent in het omgaan met de pijn kan ook zijn het benoemen van 

dit lijden en het helpen iemand uit de existentiële isolatie te halen door op dit niveau in 

gesprek te gaan en verbinding te maken. Het gevoel op dit niveau begrepen te worden kan 

heel helpend zijn voor de patiënt en minder alleen maken. Respondent 9 plaatst daar vanuit de 

existentiële filosofie nog wel een kanttekening bij: uiteindelijk is het toch de patiënt die daar 

ligt, niet zij, en dat weet de patiënt ook heel goed. “Maar uiteindelijk zei ze van, ja, je kunt 

niks voor me doen. En daar had ze helemaal gelijk in. Dan sta je wel machteloos. Dus het is 

wel, dat is moeilijk in ons vak hoor” (Respondent 9). 

Naast het ervarende lichaam van de patient, doet ook het ervarende lichaam van de 

respondent zelf mee: in het bewust worden van het eigen gezonde lichaam, het mee resoneren 

van het eigen leven en het ervaren van grenzen met betrekking tot het tonen van het lichaam 

van de patiënt.  

 Veel respondenten worden zich heel bewust van hun eigen lichaam en het radicale 

anderszijn van de patiënt, wat kan worden ervaren als een ongelijkheid. Dit komt terug in de 

ervaring van respondent 9 die erop wijst dat het de patiënt is die daar ligt en gaat sterven en 

niet zij, maar ook in de vraag die respondent 8 zichzelf stelt, wie zij is om de patiënt weer 

met zijn lichaam te verzoenen. Ook ervaren meerdere respondenten een groeiend bewustzijn 

van en waardering voor hun eigen (gezonde) lichaam.  

 Ook heeft het eigen lichaam van de respondent betekenis bij het existentiële lijden 

volgens respondent 7. Zij noemt de geestelijk verzorger ook ervaringsdeskundige op het 

gebied van het lijden, dat vanuit het eigen leven en lichaam doorleefd is. Hiermee is het eigen 

lichaam, van waaruit het leven doorleefd is, dus een professionele bron. 

 Tot slot ervaren respondenten zelf ook grenzen met betrekking tot het tonen van het 

lichaam door de patiënt, zoals eerder al genoemd werd. Het kan als onnodig of opdringerig 

worden ervaren door de respondent, omdat zij het gevoel hebben niet op die manier met de 

wond en het lichaam van de patiënt van doen te hebben. Het kan ervaren worden als een 

bepaalde vorm van intimiteit, beschrijft respondent 4, waar ze niet altijd al in wil stappen. 
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5.4.3.2. Lichaamstaal 

 

In deze paragraaf zal de invulling door de respondenten van het aspect ‘lichaamstaal’ 

besproken worden en de verschillende subbetekenissen binnen de contextuele  

betekenisdimensie. Eerst wordt het lichaam van de patiënt besproken en vervolgens zal in het 

tweede deel het lichaam van de respondent centraal staan. 

Lichaamstaal speelt binnen deze context op enkele manieren een rol die verschilt van 

de relationele dimensie door de specificering door het lijdende lichaam, zowel in inhoud als 

qua betekenisgeving. Qua invulling werd lichaamstaal binnen de relationele 

betekenisdimensie door de respondenten gezien als een bron voor de innerlijke staat, en 

binnen deze contextuele dimensie wordt het specifieker een bron voor de staat van het zieke 

lichaam, waarbij de respondenten letten op tekenen van pijn en vermoeidheid, die al dan niet 

niet verwoord worden. Qua betekenisgeving heeft het teruggeven van een waarneming over 

fysieke voorkomen de betekenis de patiënt ervan bewust te maken of te onderstrepen dat hij 

meer is dan patiënt. Tot slot speelt lichaamstaal een rol als een patiënt niet kan praten. In de 

volgende alinea’s zullen bovenstaande thema’s verder uitgewerkt worden. 

 Sommige respondenten registreren hoe een patiënt erbij ligt en richten zich hierbij 

specifiek op het zieke lichaam. Ze kijken bijvoorbeeld naar de kleur van het gelaat en de 

uitdrukking. Vaak liggen of zitten de patiënten in bed, en de meeste respondenten kijken ook 

hoe de patiënt in bed ligt. Het zegt iets over hoe het met de patiënt gaat, wat soms ook niet 

verwoord wordt. Sommige respondenten geven aan dat het de patiënt soms niet lukt het te 

verwoorden. Ook het dichtdoen van de ogen of geen oogcontact maken kunnen 

geïnterpreteerd worden als aanwijzingen om niet op dat moment een gesprek te voeren, en dit 

nemen enkele respondenten ook mee. En soms ontstaat er een tegenstrijdigheid tussen wat de 

patiënt verwoord en wat de patiënt uitstraalt, wat vervolgens onderwerp van gesprek kan zijn. 

Ook kan wat een patiënt uitstraalt worden benoemd om de betekenis daarvan te exploreren.  

Respondent 12 beschrijft een slecht nieuws gesprek met een patiënt:  “Die dokter deed 
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ongelooflijk zijn best om dat slechte nieuws heel goed te bespreken. En heel goed, heel 

gedetailleerd, dat heel zorgvuldig te doen. En toen zei ik van, het is bijna niet om aan te zien 

hè, je zit alsmaar naar buiten te kijken. Wil je het niet horen? En toen zei ze: ja dat klopt. Ik 

kan het gewoon niet horen. Het gaat niet over mij (in stem patiënt). Dus dan begint zo’n 

gesprek, dan begint eigenlijk, er gebeurt heel veel non-verbaal voorafgaand aan het 

werkelijke communiceren” (Respondent 12)  

Kenmerkend voor deze contextuele dimensie is het teruggeven van een waarneming 

om de patiënt in zijn mens-zijn aan te spreken. Meerdere respondenten geven aan hierdoor 

een gelijkwaardige, menselijke relatie te ervaren. Respondent 8 geeft een voorbeeld waarin 

zij zegt dat het haar van een patiënt mooi zit. “Is mijn manier van werken (lacht). Ook wel om 

de mensen niet helemaal te reduceren tot iemand die heel ziek is. Dus ik wil dan ook 

benadrukken, dat ik ook zie, maar het is meer denk ik voor mijn eigen, voor zowel mijn eigen 

gevoel. Ik praat hier met de mens, die het ook belangrijk vindt dat zijn haar goed zit voor ik 

binnen kom. Voor ik mijn kamertje uit ga doe ik ook mijn haar even netjes. Dus dat je een 

soort gelijkwaardig bent” (Respondent 8). Een gelijkwaardige, menselijke relatie lijkt juist 

binnen de context van het ziekenhuis ontzettend belangrijk te zijn voor een patiënt, en hoewel 

dit ook een relationele betekenis heeft, ligt het zwaartepunt van de betekenis toch bij deze 

context. 

Het tonen van het aangedane lichaam zien enkele respondenten als een manier van de 

patiënt om te letterlijk te laten zien en daarmee te onderstrepen waar zij mee te maken hebben 

en hoe ingewikkeld dat is. Hierbij kan de ziekenhuiscontext meespelen, dat door de 

hospitalisering de patiënt minder gene ervaart omdat het lichaam hier al zo vaak als object 

aanschouwd is. Sommige respondenten vinden het tonen van het lichaam niet passen bij de 

menselijke waardigheid en proberen de patiënt hier in zekere zin ook voor te beschermen en 

willen die waardigheid behouden; hierin wordt de patiënt ook in zijn mens-zijn 

aangesproken. 

 Tot slot zijn er ook nog gevallen waarin patiënten niet of moeizaam kunnen spreken. 

Dan speelt lichaamstaal een grotere rol en wordt er ook gebruik gemaakt van geschreven 

tekst. Sommige respondenten voelen zich dan niet op hun plek en voelen zich onthand. Soms 

gaan zij dan in stilte bij een patiënt zitten, houden eventueel een hand vast. Respondent 9 gaf 

aan dat het soms ook gewoon fijn is om in stilte te zitten, ook bij patiënten die wel kunnen 

praten, maar dat de hoeveelheid patiënten dat toch niet vaak toelaat; dan gaat de prioriteit 

toch uit naar andere patiënten en gesprekken.  

 Opvallend genoeg speelt de lichaamstaal van de respondent binnen deze context geen 
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andere rol dan de lichaamstaal in de relationele dimensie. Een mogelijke interpretatie is dat 

de ziekenhuiscontext geen invloed heeft op de lichaamstaal van de respondenten, omdat zij 

zelf niet ziek zijn. Een andere interpretatie is dat zij zich hier zelf niet bewust van zijn, dit kan 

dus ook een blinde vlek zijn; waardoor zij er ook geen uitspraak over kunnen doen. 

5.4.3.3. Het lichaam in beweging 

 

In deze paragraaf zal de invulling door de respondenten van het aspect ‘lichaam in beweging’ 

besproken worden en de verschillende subbetekenissen binnen de contextuele  

betekenisdimensie. Eerst wordt het lichaam van de patiënt besproken en vervolgens zal in het 

tweede deel het lichaam van de respondent centraal staan. 

Er zijn verschillende manieren waarop het bewegende lichaam van de patiënt al dan 

niet een rol speelt. Het verminderde vermogen van de patiënt te bewegen kan de respondent 

ervan weerhouden te bewegen met de patiënt en zij hebben praktische bezwaren. Andere 

respondenten nemen juist een meer stimulerende houding ten opzichte van de vermogens van 

de patiënt aan en stimuleren de patiënt zelf om in beweging te komen. Sommige 

respondenten gaan samen iets doen of helpen bij praktische zaken. In de volgende alinea’s 

zullen bovenstaande thema’s verder uitgewerkt worden. 

 Allereerst zijn er praktische bezwaren, om bijvoorbeeld te gaan wandelen, de tuin of 

het stiltecentrum te bezoeken. Meerdere respondenten geven aan dat de patiënt hiertoe vaak 

niet in staat is of dat het door de medische apparatuur waar de patiënt aan ligt niet mogelijk 

is. Een enkele respondent gaf kort aan dit wel meer te willen doen, maar daar niet toe te 

komen, ook door andere omstandigheden zoals bijvoorbeeld de korte opnames.  

 Ook zijn er respondenten die de patiënt stimuleren om te bewegen, bijvoorbeeld door 

een bezoekje aan de tuin te suggereren of de patiënt uit te dagen te wandelen. In deze 

gevallen neemt het bewegen zelf geen plek in in de begeleiding.  

 Er zijn ook respondenten die samen iets doen. Zo beschrijft respondent 1 een situatie 
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waarin ze in het restaurant koffie ging drinken met een patiënt en een situatie in de 

ziekenhuiskamer zelf waarin de patiënt om te revalideren aan het oefenen was weer zelf 

krentenbollen te smeren. In deze gedeelde belevenis zit een doorvoelde betekenis die niet met 

woorden bereikt zou kunnen worden.  

 Tot slot zijn er enkele respondenten die helpen met praktische zaken, waaruit een 

bekommernis spreekt. Dit varieert van het opschudden van een kussen voor meer comfort tot 

het helpen uitkiezen van een blouse om aan te trekken. Op dit vlak lopen de perspectieven ver 

uiteen, want er zijn ook respondenten die vinden dat dit niet het vakgebied van de geestelijke 

verzorging is en dat je je hier daarom niet mee bezig moet houden. Het blijkt soms ook 

voorbij het praktische te voeren, zoals een wens om nog een keer met de benen over de rand 

van het bed te zitten.  

 Het eigen lichaam in beweging van de respondent krijgt in de contextuele dimensie 

geen specifieke invulling of betekenis, anders dan bij de relationele dimensie.  

5.4.3.4. Aanraking 

 

In deze paragraaf zal de invulling door de respondenten van het aspect ‘het ervarende 

lichaam’ besproken worden en de verschillende subbetekenissen binnen de contextuele  

betekenisdimensie. Eerst wordt het lichaam van de patiënt besproken en vervolgens zal in het 

tweede deel het lichaam van de respondent centraal staan. 

Aanraking van het lijdende lichaam in de ziekenhuiscontext krijgt een extra betekenis 

op de volgende thema’s: het aanraken van iemand die sterft, aanraken als iemand te moe is 

om te praten of niet kan praten, en eventueel een handmassage. Dit mondt uit in andere 

betekenissen van aanraking. Ook grenzen krijgen een andere betekenis bij een ziek lichaam 

vanuit het perspectief van de geestelijk verzorger. In de volgende alinea’s zullen 

bovenstaande thema’s verder uitgewerkt worden. 

 Eerder (zie paragraaf 5.4.2.) zagen we het verschil tussen de benadering van het 
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lichaam van de patiënt door een arts en een geestelijk verzorger. Ook op het vlak van 

aanraking werkt dit onderscheid door. Veel respondenten menen dat een aanraking door een 

geestelijk verzorger heel anders is dan een aanraking bij een anamnese door een arts. De 

eerste aanraking kan troostend zijn, terwijl de tweede aanraking functioneel van aard is. Hier 

is wel de kanttekening op zijn plek dat een troostende aanraking door een geestelijk verzorger 

ook niet volgens elke respondent gepast is: “Zo vanzelfsprekend als een verpleegkundige dat 

doet, mensen wassen, mensen permanent met handelingen moeten aanraken. Zo welbewust 

denk ik, moet je dat in dit vak níet doen” (Respondent 10).  

 Enkele respondenten beschrijven een hele specifieke situatie van aanraking, namelijk 

de situatie waarin een patiënt stervende is. De betekenis van die aanraking kan zowel voor de 

stervende als voor de familie en dierbaren zijn. Zo kan de respondent bijvoorbeeld laten zien 

dat het oké is de stervende aan te raken. Respondent 4 specificeert de soort aanraking verder. 

Zij beschrijft dat het een aanraking moet zijn die de stervende niet hier houdt, maar juist 

ruimte geeft om te kunnen sterven.  

 Een andere situatie die zich in het ziekenhuis voor doet is dat patiënten te moe zijn om 

te praten, of door omstandigheden niet kunnen praten. Als patiënten niet kunnen praten, 

speelt aanraking een grotere rol bij het contact maken, naast het maken van oogcontact en het 

gebruiken van lichaamstaal. Voor sommige respondenten voelt dit heel natuurlijk. Andere 

respondenten hebben hier meer moeite mee en ervaren in dit contact een ongelijkheid. 

Tegelijkertijd voelen zij zich onthand, door geen gesprek te kunnen voeren. Juist als het 

voeren van een gesprek niet mogelijk is, kan bijvoorbeeld het hand in hand naar muziek 

luisteren een invulling geven aan de begeleiding die een andere betekenis in zich draagt. Dit 

kan verbondenheid en rust creëren.  

 Respondent 9 exploreert de mogelijkheden van het geven van handmassages. “Het is 

heel normaal om angstig te zijn als je kanker hebt, vooral als je niet weet hoe de therapie 

gaat uitwerken. En je kunt dan mensen medicatie geven om tot rust te komen, je kunt met de 

psycholoog praten of met de geestelijk verzorger, maar praten helpt vaak niet altijd omdat 

mensen ook gekoesterd willen worden, en getroost willen worden. En dan zou een 

handmassage, of een voetmassage, heel veel rust kunnen brengen” (Respondent 9).  De 

betekenis van aanrakingen kan toenemen, juist als mensen in een ziekteproces zitten en 

daarin ook eenzaamheid ervaren. Daarnaast zou het ook kunnen passen bij de vermogens van 

de patiënt op zulke momenten, omdat praten te belastend kan zijn. Tegelijkertijd kan juist de 

aanraking van dit zieke lijf  gewaardeerd worden. “Tja, groot woord, troost. Hè, er is 

iemand, die om mij geeft, die mijn rotlijf ook wil vasthouden” (Respondent 2). 
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 Ondanks de mogelijk extra behoefte aan aanraking tijdens een ziekenhuisopname, 

speelt juist ook het thema grenzen op in deze context. Veel respondenten geven aan er van 

doordrongen te zijn dat de patiënt juist ook heel kwetsbaar is en daar nog extra voorzichtig 

mee om te willen gaan. Ook door fysieke pijn kan aanraking niet passend zijn. Tegelijkertijd 

zit er ook een ander soort kwetsbaarheid in: “Die kwetsbaarheid van die ander. Je moet je 

realiseren dat die ander altijd, je zit, hoe gelijk we ook graag willen zijn in die relatie, daar 

zit natuurlijk altijd een ongelijk in van, aan de ene kant de hulpverlener c.q. de geestelijk 

verzorger, en aan de andere kant de hulpvrager. En dat is in principe al een ongelijkheid. 

Daar moet je beiden van bewust zijn” (Respondent 2).  

 Er zijn ook respondenten die in deze context daardoor weinig gelegenheid ervaren tot 

aanraking, mede doordat je mogelijkerwijs pijn veroorzaakt bij de patiënt. Ook speelt het 

houden van een respectvolle afstand tot het bed hierbij mee volgens sommige respondenten.  

 Het lichaam van de respondent zelf speelt tot slot nog een rol, bij de voorschriften 

waaraan de respondenten zich dienen te houden, zoals gedesinfecteerd zijn. Dit speelt soms 

ook mee in het houden van een bepaalde lichamelijke afstand en het niet aanraken van de 

patiënt.   
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H6   Conclusie 

 

In de bespreking van de resultaten is er gekozen voor een verticale bespreking vanuit de 

betekenisdimensies. Het onderscheid in deze drie betekenisdimensies is namelijk de 

hoofdbevinding op grond waarvan geunanceerd antwoord kan worden gegeven op de vraag 

naar de invulling en betekenis van lichamelijkheid. Echter, om de deelvragen te kunnen 

beantwoorden is een horizontale bespreking per aspect van het continuüm van Leijssen 

(2006) noodzakelijk. Met het onderscheid in de aspecten van lichamelijkheid met het 

continuüm van Leijssen wordt antwoord gegeven op de manieren van invulling en betekenis 

van lichamelijkheid.   

 In het resultatenhoofdstuk hebben we gezien dat niet bij elke dimensie elk aspect van 

het continuüm van lichamelijkheid ingevuld werd door de respondenten. Dit leidt tot de 

nieuwe matrix (zie figuur 3) hierboven, waarin zichtbaar wordt welke twee aspecten op welke 

betekenisdimensies niet ingevuld worden, namelijk: het lichaam in beweging op de 

relationele dimensie en lichaamstaal op de spirituele dimensie.  

6.1.   Deelvraag 1: Het ervarende lichaam 

Op welke manieren spreken de geestelijk verzorgers het ervarende lichaam in de 

begeleidingspraktijk bij existentieel lijden aan, en wat is de betekenis van het ervarende 

lichaam?  
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Via zintuiglijke ervaringen, (gedeelde) beleving, het gebruik van beelden om bij ervaring te 

komen en het richten van de aandacht naar een plek in het lijf spreken de respondenten het 

lichaam van de patiënt aan. Bij een geloofservaring gaat het onder andere om wat een 

respondent innerlijk ervaart en op die manier speelt het ervarende lichaam een rol. Hierbij 

helpt de respondent bij het oproepen van de ervaringskant van geloven in de patiënt.Via het 

ervarende lichaam kunnen de patiënt en respondent elkaar op het spirituele vlak ook 

ontmoeten. Verder is het lijdende lichaam gespreksonderwerp; maar ook de ervaring van 

vervreemding, afleiding en aandacht en het ervaren van pijn spelen mee in de begeleiding. 

Afhankelijk van de visie van de respondent op zijn streefdoel, helpt de respondent met 

betekenisgeving aan vervreemding en de omgang met afleiding en pijn. In het bijzonder kan 

de respondent helpen met herinneren aan het ‘meer dan patiënt’ zijn.  

 Er worden verschillende betekenissen van het ervarende lichaam onderscheiden. Bij 

de relationele betekenisdimensie zijn het meer mogelijke betekenissen van het ervaren van 

verbondenheid. Bij de spirituele betekenisdimensie krijgt de geloofservaring betekenis binnen 

de eigen levensbeschouwelijke traditie, waar hoop en kracht uitgehaald kan worden. Binnen 

de contextuele betekenisdimensie hangt de betekenis af van de invulling van het streefdoel 

van de respondent, maar een vaak terugkerende betekenis is het ervaren van rust.  

  Het eigen ervarende lichaam van de respondenten wordt aangesproken in de vorm 

van: intuïtie gebruiken; het bewust zijn van eigen innerlijke staat; omgaan met de eigen 

gevoelens; congruentie en zelfzorg. Ook het onderhouden van de eigen spirituele bron gaat 

via het ervarende lichaam. Deze manieren worden gezien als belangrijke bronnen van 

professionaliteit. Verder worden de respondenten zich bewust van het eigen gezonde lichaam, 

het mee resoneren van het eigen leven en het ervaren van grenzen met betrekking tot het 

tonen van het lichaam van de patiënt.  
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6.2.   Deelvraag 2: Lichaamstaal 

Hoe gaan geestelijk verzorgers bij existentieel lijden in de begeleidingspraktijk met 

lichaamstaal om, en wat is de betekenis van lichaamstaal?   

 

De omgang met lichaamstaal is met name in de vorm van het lichaam van de patiënt als 

informatiebron voor de respondent. Bij lichaamstaal beschrijven de respondenten 

voornamelijk hoe het lichaam van de patiënt door de respondent waargenomen wordt. Hierbij 

is er een onderverdeling gemaakt in waarnemen in de vorm van registreren (waarbij er verder 

niet bewust iets met de informatie gebeurt) en waarnemen als bron voor zijn innerlijke staat. 

Meer specifiek kan het ook een bron zijn voor de staat van het zieke lichaam, waarbij de 

respondenten letten op tekenen van pijn en vermoeidheid, die al dan niet verwoord worden. 

In elk geval is het een interpretatie van een waarneming van de respondent en dit speelt zich 

dus ook af in de respondent. Vervolgens kan de respondent hier ook uiting aan geven door 

een waarneming te benoemen en zo terug te geven aan de patiënt, soms om de betekenis 

ervan samen te verkennen.  

Enkele respondenten zijn terughoudend om algemene uitspraken over de algemene 

betekenis van lichaamstaal te doen, omdat zij menen dat je dit niet algemeen kunt zeggen of 

omdat de patiënt degene is aan wie gevraagd zou moeten worden wat zijn gebaar betekent. 

Andere respondenten benadrukken juist dat de betekenisgeving aan lichaamstaal afstemming 

vraagt op de situatie en de patiënt, en het bewustzijn dat deze uitspraken een interpretatie 

zijn. De algemene betekenis van specifieke lichaamstaal staat dus niet vast en is 

contextafhankelijk volgens de respondenten. Dit heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is een 

algemeen antwoord te formuleren op de algemene betekenis van specifieke lichaamstaal in de 

begeleiding door deze respondenten.  

Een andere manier om te kijken naar de betekenis van lichaamstaal is de betekenis 

van lichaamstaal voor de relatie. Het maakt contact mogelijk, zoals bijvoorbeeld het maken 
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van oogcontact en de mogelijke verbinding die daaruit ontstaat. Lichaamstaal wordt door alle 

respondenten als betekenisvol gezien in het contact tussen de respondent en de patiënt, zowel 

de lichaamstaal van de respondent als van de patient. Door bijvoorbeeld een open houding 

van de respondent kan de patient tot openheid uitgenodigd worden of door heftige mimiek 

van de respondent kan een patiënt zich juist afsluiten. De relationele betekenis van 

lichaamstaal zit daarnaast in het mogelijke afstemmen van de respondent op de patiënt en hoe 

hij erbij zit. Sommige respondenten gebruiken deze informatie om bijvoorbeeld hun toon te 

bepalen voor het verdere contact. De contextuele betekenis ligt op het vlak van het 

benadrukken van het menszijn van de patiënt.  

6.3.   Deelvraag 3: Lichaam in beweging 

Op welke manieren gebruiken geestelijk verzorgers het lichaam in beweging (bewegen, 

expressive arts) in de begeleidingspraktijk bij existentieel lijden, en wat is de betekenis van 

het bewegen van het lichaam in de praktijk?

 

De focus ligt bij het lichaam in beweging op het lichaam van de patiënt. Het lichaam in 

beweging kan worden opgedeeld in twee facetten: het uitvoeren van handelingen en de 

fysieke verplaatsing om ergens naar toe gaan, zoals naar de kerkdienst of het stiltecentrum. 

Het verminderde vermogen van de patiënt om te bewegen kan de respondent ervan 

weerhouden te bewegen met de patiënt en zij hebben praktische bezwaren. Andere 

respondenten nemen juist een meer stimulerende houding ten opzichte van de vermogens van 

de patiënt aan en stimuleren de patiënt zelf om in beweging te komen. Sommige 

respondenten gaan samen iets doen of helpen bij praktische zaken zoals het uitkiezen van een 

kledingstuk. 

Een van de betekenissen van het lichaam in beweging zit hem in het ervaarbaar 

maken van een andere, transcendente wereld. Andere betekenissen zijn erkenning geven, 

troosten, helpen vorm te geven aan het geloofsleven en het ervaren van verbinding.  
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Het eigen lichaam in beweging van de respondent krijgt geen specifieke invulling of 

betekenis. 

6.4.   Deelvraag 4: Aanraking 

Welke manieren van aanraking van het lichaam gebruiken geestelijk verzorgers in de 

begeleidingspraktijk bij existentieel lijden, en wat is de betekenis van aanraking?

Vertrekkend vanuit het lichaam van de patiënt, kunnen er verschillende aspecten van het 

thema aanraking worden onderscheiden: afstemming tussen de patiënt en de respondent is het 

uitgangspunt, grenzen en specificaties van wat er aangeraakt wordt. Een specifieke aanraking 

is de rituele aanraking. Meerdere respondenten vinden rituele aanraking passen bij de 

verwachting die de patiënt van de geestelijk verzorger die ook predikant, pastor of dominee 

is, kan hebben. Van hen verwachten zij dat zij ook handopleggingen en zegeningen doen. 

Aanraking in de ziekenhuiscontext krijgt nog een extra betekenis op de volgende thema’s: het 

aanraken van iemand die sterft, aanraken als iemand te moe is om te praten of niet kan praten, 

en eventueel een handmassage. Dit mondt uit in andere betekenissen van aanraking. Ook 

grenzen krijgen een andere betekenis bij een ziek lichaam, doordat respondenten extra 

voorzichtig omgaan met de kwetsbaarheid van de patiënt.  

De betekenis van aanraking kan gevonden worden in medemenselijkheid, troost, 

koestering, veiligheid, gezien worden en fysieke verbondenheid. Daarbij ligt er nog een 

specifieke betekenis in de relatie die aanraking heeft met woorden, die varieert van het 

vinden van een betekenis in aanraking die niet met woorden bereikt kan worden tot het risico 

van ‘weg aaien’  omdat de respondent niet weet wat hij moet zeggen.  

Als we vervolgens de focus op het lichaam van de respondent leggen, zien we dat 

grenzen ook vanuit het lichaam van de respondent benaderd kunnen worden. De respondent 

kan zelf ook niet aangeraakt willen door de patiënt en hierin een grens ervaren. Hierbij vindt 

er een perspectiefwisseling plaatst waarbij de respondent degene is die aangeraakt wordt door 
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de patiënt. Daarnaast is er ook een deel van de respondenten dat aangeeft niet aan te raken - 

hoewel hierbij later nuance volgt waarbij ‘niet aanraken’  vervolgens ‘zo min mogelijk 

aanraken’  wordt. Ook wordt er vanaf een afstandje gekeken naar de aard van geestelijke 

verzorging en de relatie met aanraking. Bij rituele aanraking vanuit het perspectief van de 

respondent laten meerdere respondenten zien dat het ook wat van henzelf vraagt, om te 

bemiddelen tussen het menselijke en het transcendente. Hierbij zijn ze, juist vanuit de 

levensbeschouwelijke traditie waarbinnen het ritueel uitgevoerd wordt, extra voorzichtig en 

zijn grenzen een nog belangrijker thema. Het lichaam van de respondent zelf speelt tot slot 

nog een rol, bij de voorschriften waaraan de respondenten zich dienen te houden, zoals 

gedesinfecteerd zijn. Dit speelt soms ook mee in het houden van een bepaalde lichamelijke 

afstand en het niet aanraken van de patiënt. 

6.5.   Hoofdvraag 

Op welke manieren wordt invulling en betekenis gegeven aan lichamelijkheid bij existentieel 

lijden door geestelijk verzorgers op de oncologieafdeling van het ziekenhuis?  

 

Allereerst zagen we het uitgangspunt dat het lichaam binnen de geestelijke verzorging niet 

doelmatig benaderd wordt, zoals het genezen en verzorgen van het lichaam een doel is voor 

artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis. Wel is het lichaam, doordat het onderdeel is 

van het menszijn, inherent ook onderdeel van geestelijke verzorging. In hun betekenisgeving 

aan lichamelijkheid werden deze betekenissen met enige terughoudendheid door de 

respondenten beschreven. Dit laat iets zien van de aard van de betekenis van lichamelijkheid: 

het lichaam laat zich binnen de geestelijke verzorging niet doelmatig inzetten om een 

bepaalde betekenis te bereiken of vervullen.  

Verder hebben we gezien dat, om zinvol over het lichaam te kunnen spreken, de 

respondenten een onderscheid maakten tussen hun eigen lichaam en het lichaam van de 
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patiënt. Deze gedeelde lichamelijkheid bleek de patiënt en respondent zowel met elkaar te 

verbinden in hun gedeelde kwetsbaarheid, maar ook van elkaar te onderscheiden in het 

verschil tussen het gezonde en het zieke lichaam.  

 Om de vraag te beantwoorden zullen eerst de manieren waarop invulling wordt 

gegeven door de respondenten aan lichamelijkheid worden besproken. Vervolgens zal 

worden ingegaan op de verschillende betekenisdimensies en de subbetekenissen. 

 De verschillende manieren waarop respondenten invulling gaven aan lichamelijkheid 

kunnen onderverdeeld worden met behulp van verschillende aspecten van het lichaam, 

namelijk: het ervarende lichaam, lichaamstaal, het lichaam in beweging en aanraking. Qua 

manieren van invulling kregen het ervarende lichaam en aanraking de meeste aandacht van 

de respondenten.  

Ten tweede het onderscheid in deze drie betekenisdimensie; dit is de hoofdbevinding 

waarmee antwoord kan worden gegeven op de vraag naar de betekenis van lichamelijkheid. 

Tevens kan vanuit elke betekenisdimensie een aanvulling of verdere specificatie worden 

gedaan op het continuüm van Leijssen (2006). Lichamelijkheid kreeg vooral betekenis in 

relatie tot iets anders, gethematiseerd als betekenisdimensies relationaliteit, spiritualiteit en 

contextualiteit. Het lichaam bleek op drie dimensies betekenis te krijgen: (1) doordat twee 

lichamen samenkomen is er een relatie mogelijk tussen de patiënt en de geestelijk verzorger 

(relationele dimensie),  (2) het lichaam kan een ingang zijn voor spiritualiteit (spirituele 

dimensie) en (3) het lichaam is een lijdend lichaam in deze specifieke omstandigheden en 

fysieke ruimte en positioneert hiermee de mens (contextuele dimensie).  

 De relatie tussen invulling en betekenis verschilde per dimensie. Bij de relationele 

betekenisdimensie bleek de invulling van lichamelijkheid te leiden tot mogelijke 

betekenissen. Binnen de spirituele dimensie bleek de betekenis juist af te hangen van een al 

aanwezig betekeniskader bij de patiënt. Bij de contextuele dimensie hangt de betekenis van 

de invulling samen met het streefdoel van de respondent.  

Verder verschilde het per respondent welke betekenisdimensie de nadruk kreeg en 

ook was per respondent verschillend in welke mate de subbetekenissen binnen de drie 

betekenisdimensies geëxpliciteerd werden. De spirituele dimensie kreeg vanuit de christelijke 

traditie het meeste invulling. Het begrip existentieel lijden uit de hoofdvraag stond binnen de 

contextuele dimensie het meeste op de voorgrond doordat het door de respondenten 

verbonden werd aan of viel onder het lijdende lichaam van de patiënt.  

Het ervarende lichaam en aanraking bleken op alle drie de betekenisdimensies 

subbetekenissen te krijgen voor de respondenten. Het ervarende lichaam bleek vooral 
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betekenis te krijgen in het ervaren van rust, verbondenheid en geloof. Bij aanraking waren de 

subbetekenissen die respondenten toekenden zowel het meest uitgesproken als het meest 

onderling verschillend. De respondenten verschilden erg in de rol die aanraking speelt in hun 

begeleiding, waarbij de een niet of amper aanraakt en de ander meer aanraking zou willen 

toevoegen. Lichaamstaal bleek vaak op meer impliciete wijze mee te doen en doordat de 

betekenis contextafhankelijk was, zijn hier geen algemene subbetekenissen aan toegekend 

door de respondenten. Het lichaam in beweging werd door respondenten het minste genoemd 

en kreeg het minste invulling van respondenten. Dit aspect bleek met name een rol te spelen 

binnen de spirituele betekenisdimensie in de vorm van rituelen en handelingen die horen bij 

een bepaalde levensbeschouwing. Juist binnen de context van het ziekenhuis waarin het gaat 

om een lijdend lichaam, bleek de manier waarop het lichaam een rol speelde ook af te hangen 

van wat er lichamelijk mogelijk was voor de patiënt.   
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H7   Discussie 

In dit hoofdstuk wordt op de methodiek van het onderzoek gereflecteerd. Verder worden de 

empirische bevindingen uit het resultatenhoofdstuk in verband gebracht met literatuur, zoals 

in IPA studies gebruikelijk is om te doen in het discussiehoofdstuk (Smith, Flowers & Larkin, 

2009, p.112). Hierbij is er in het bijzonder aandacht voor de vergelijking van de drie 

betekenisdimensies met de methodische modellen van Smit (2015). Tot slot worden er 

aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.  

7.1.   Methodologische reflecties 

7.1.1. Existentieel lijden 

In dit onderzoek gaat het om de invulling en betekenis van lichamelijkheid door geestelijk 

verzorgers bij existentieel lijden in de context van het ziekenhuis. Op basis van het onderzoek 

werd het duidelijk dat lichamelijkheid en existentieel lijden zich ook verhouden tot 

lichamelijk lijden, dat in de context van het ziekenhuis voor de respondenten een belangrijk 

thema was. 

 Bosten, Bruce & Schreiber (2011) gaven al aan dat er wat betreft existentieel lijden 

een gebrek is aan een empirische basis. In het onderzoek werden met het concept ‘existentieel 

lijden’  situaties bedoeld, waarin mensen geconfronteerd worden met grenservaringen die 

horen bij het leven. Het gaat hier dus om het onoplosbare karakter van het lijden. Het is de 

tragiek die eigen is aan het leven, in de zin van de onoplosbaarheid, kwetsbaarheid, 

onmaakbaarheid, uitzichtloosheid en onbeheersbaarheid waaraan we ons niet kunnen 

onttrekken (Nussbaum, 1986; Vanden Berghe et al., 2005). 

 Het was echter onduidelijk, zowel vanuit theoretisch perspectief als in de praktijk van 

de interviews, hoe het existentieel lijden zich verhoudt tot het lichamelijke lijden; dit 

onderscheid konden veel respondenten in het interview niet eenduidig maken en soms bleef 

het onderscheid ook impliciet. Voor sommige respondenten maakte het niet hoe het lijden 

geduid moest worden en was het slechts een theoretisch onderscheid tussen existentieel en 

lichamelijk lijden dat in de praktijk weinig relevant was. Het maakte voor hen dus niet uit hoe 

je het lijden noemt. Andere respondenten vonden al het lijden existentieel lijden en voor hen 

viel het lichamelijke lijden dus onder het existentiële lijden. Tot slot waren er ook 

respondenten die wel een onderscheid maakten tussen lichamelijk lijden en existentieel 
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lijden, maar hierbij werd het niet precies duidelijk wat er wanneer en waarom onder het 

existentiële lijden werd verstaan en hoe zij het verschil duiden met lichamelijk lijden. Wel 

was er eenduidigheid over het helpen bij lichamelijke problemen, zoals bijvoorbeeld het 

afgaan van een infuus. Alle respondenten gaven hierbij aan dat dat niet hun werkterrein is. De 

omgang met lichamelijke pijn daarentegen bleek wel weer relevant te zijn voor de geestelijke 

verzorging, minimaal in de vorm of er een gesprek mogelijk was gezien de pijn, en soms ook 

in de vorm van helpen om manieren te vinden om om te gaan met die pijn.   

 In de context van het ziekenhuis blijkt lichamelijk lijden niet los te staan van 

existentieel lijden. Het is echter de vraag of er een causaal verband is of dat het lijden eerder 

multidimensionaal moet worden opgevat. Ook algemene, niet specifiek op geestelijke 

verzorging gerichte, theorie is hierover niet eenduidig. Existentiële pijn is een veelgebruikte, 

maar slecht gedefinieerde term (Strang et al., 2004), die vergelijkbaar lijkt te zijn met het 

concept existentieel lijden en die veel gebruikt wordt in onderzoek naar palliatieve zorg. Uit 

dit veld komen de visies over spirituele of existentiële pijn van McGrath (2002), Strang 

(1998), Wilson et al. (2007) en Mako, Galek en Poppito (2006).  

 McGrath (2002) geeft aan dat fysiek lijden kan leiden tot het stellen van vragen of de 

betekenis van het leven, wat tot spirituele pijn kan leiden; ook Strang (1998) beschrijft deze 

causale relatie en nuanceert dit door toe te voegen dat het afhankelijk is van de betekenis die 

wordt toegeschreven aan de pijn: “Pain may be perceived as a warning signal, but it may also 

be experienced as a threat, a punishment or a trial. It may be associated with religious 

concepts and, thus, the relation between pain and existential distress may vary” (p.643). 

 Er is ook onderzoek dat laat zien dat lijden multidimensionaal is. Wilson et al. (2007) 

onderscheiden verschillende bronnen van lijden, waarbij de ervaring van lijden een 

multidimensionale ervaring is, het sterkst gerelateerd aan fysieke symptomen, maar met 

bijdragen van ‘existential concerns’. Mako, Galek en Poppito (2006) hebben onderzoek 

gedaan naar de multidimensionale aard van spirituele pijn van patiënten in het laatste stadium 

van kanker, in relatie tot onder andere fysieke pijn. Zij concluderen dat wanneer patiënten de 

ervaring van pijn rapporteren, er meer aandacht zou moeten worden gegeven aan het 

fenomeen en dat spirituele pijn moet worden gezien als factor die daaraan bijdraagt. 

Existentieel lijden en fysiek lijden hoeven volgens hen niet als twee losse vormen van lijden 

te worden gezien. Spirituele pijn belemmert herstel en draagt bij aan het algehele lijden.  
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7.1.2. Denominaal onderscheid 

Vervolgens is bij de selectie van de respondenten geen onderscheid gemaakt per denominatie. 

Uit de resultaten blijkt dat de denominatie wel degelijk uit maakt, bijvoorbeeld voor ‘de 

betekenis van het lichaam in de eigen levensbeschouwelijke traditie’ of voor de visie op 

existentieel lijden vanuit de eigen levensbeschouwing. Hierdoor kunnen er dus maar beperkte 

conclusies worden getrokken op de spirituele betekenisdimensie omdat er complexiteit mist 

en er niet voldoende onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende 

subbetekenissen, die lijken af te hangen van de levensbeschouwelijke traditie waarin de 

respondent staat. Om recht te kunnen doen aan de complexiteit van spiritualiteit in relatie tot 

lichamelijkheid is dus vervolgonderzoek nodig waarbij er expliciet naar de betekenis en 

invulling van spiritualiteit gevraagd zou worden.  

7.1.3. Aspecten van lichamelijkheid en subbetekenissen  

De verschillende aspecten van lichamelijkheid van Leijssen (2006) blijken enerzijds 

beschrijvingen van het concept lichamelijkheid concreet te maken, maar bieden ook weinig 

houvast om de betekenisdimensies verder te duiden, omdat de invulling van een specifiek 

aspect dus niet noodzakelijkerwijs tot een bepaalde betekenis lijdt, zo gaven de respondenten 

aan. Toch zagen we bij de verschillende aspecten van Leijssen wel verschillende 

betekenissen verschijnen. Zo bleek het aspect ‘het ervarende lichaam’ vooral over rust, 

verbondenheid, hoop en kracht te gaan; het aspect ‘lichaamstaal’  over afstemmen en contact; 

het ‘lichaam in beweging’  over het helpen vorm te geven aan het geloofsleven en het ervaren 

van verbinding; tot slot het aspect ‘aanraking’, dat betekenissen als troost en verbondenheid 

in zich draagt.  Bij bepaalde aspecten van het continuüm zijn geen invullingen gevonden en 

over bepaalde subbetekenissen binnen de betekenisdimensies konden geen uitspraken gedaan 

worden. Hoewel het niet noodzakelijk is dat elk aspect ingevuld wordt en overal betekenis 

aan toegekend kan worden, kunnen er verschillende redenen voor zijn.   

 Allereerst zou het met de wijze van indelen en de invulling van de aspecten te maken 

kunnen hebben. Het aspect ‘lichaam in beweging’ binnen de relationele betekenisdimensie 

zou geen invulling kunnen hebben gekregen, omdat de invulling erg verwant was aan de de 

contextuele betekenisdimensie. Zo zouden er ook argumenten aan te voeren zijn om  ‘samen 

iets doen’, wat nu valt onder de contextuele dimensie, binnen de relationele 

betekenisdimensie op te nemen. Het aspect ‘lichaamstaal’ wordt binnen de spirituele 

dimensie niet genoemd. Dit kan met de invulling van het concept te maken hebben. Als we 
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lichaamstaal ook opvatten als lichaamshoudingen, dan zouden bepaalde elementen die nu 

onder het aspect ‘het lichaam in beweging’ vallen, ook onder lichaamstaal kunnen vallen. 

Een voorbeeld hiervan zijn bepaalde houdingen die men tijdens het bidden kan doen om zich 

open te stellen voor God. Dit is nu als onderdeel van het bidden en als beweging opgevat. 

Een andere reden dat het aspect lichaamstaal niet genoemd wordt binnen de spirituele 

betekenisdimensie (zie paragraaf 5.3.2.2.) zou kunnen zijn dat lichaamstaal over 

communicatie gaat en dit geen belangrijke rol speelt binnen de spirituele dimensie, maar zich 

bevindt op het relationele vlak.   

 Een mogelijke reden waarom het niet mogelijk is om subbetekenissen te 

onderscheiden bij het aspect lichaamstaal binnen de relationele betekenisdimensie (zie 

paragraaf 5.2.2.2.) is dat het niet mogelijk is om hier in algemene bewoordingen uitspraken 

over te doen doordat de betekenis afhankelijk is van een specifieke patiënt in zijn specifieke 

context. Dit zou te maken kunnen hebben met de aard van lichaamstaal en dat er slechts 

uitspraken over de betekenis daarvan kan worden gedaan in één specifieke context en niet in 

algemene zin. Respondent 2 wees daar ook op door te zeggen dat er eigenlijk  informatie 

vanuit het patiëntenperspectief nodig is om het te kunnen duiden.  

7.2.  Professionaliteit 

We zagen in de resultaten dat het lichaam zich binnen de geestelijke verzorging niet 

doelmatig laat inzetten om een bepaalde betekenis te bereiken of vervullen. Respondenten 

gaven aan dat de betekenis niet te controleren is. Hier reflecteerden respondenten op in relatie 

met hun visie op hun steefdoel van het vak van de geestelijke verzorging. De betekenis van 

lichamelijkheid is echter niet hetzelfde als het streefdoel met betrekking tot lichamelijkheid, 

hoewel er wel overlap mogelijk is. Daarnaast viel op dat de betekenis van lichamelijkheid, en 

in zekere mate ook de invulling, vaak lastig in woorden te vatten was. In de data zagen we dat 

bepaalde zaken maar in zekere mate geëxpliciteerd konden worden, bij bijvoorbeeld de visie 

op existentieel lijden of de omgang met lichaamstaal.  

 Zoals we in de beroepsstandaard al zagen gaat geestelijke verzorging over 

“professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing” 

(VGVZ, 2015, p.10). Doelmatigheid en de mate van explicatie zijn factoren die bijdragen 

aan, in ieder geval de nauwe opvatting van, professionalteit. Dit roept vragen op over de 

professionaliteit van geestelijke verzorging en hoe lichamelijkheid zich daartoe verhoudt. In 

deze paragraaf zal met behulp van Smit’s denken over methodisch handelen en met behulp 
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van Coenen (2006), die al wees op de moeilijkheid van het spreken en vooral ook het 

wetenschappelijk redeneren over lichamelijkheid; naar de resultaten worden gekeken, met als 

doel licht te schijnen op de professionaliteit van het beroep van de geestelijk verzorger. 

 Smit (2015) beschrijft hoe de beroepsvereniging VGVZ in de beroepsstandaard van 

2010 de weg van de professionalisering is ingeslagen, waarbij men ernaar streeft om “van de 

geestelijke verzorging een maatschappelijk erkend beroep te maken met dezelfde kenmerken 

als verwante beroepen. Daarvoor is de formulering nodig van een afgebakend domein, 

maatschappelijke legitimatie, professionele expertise, kwaliteitsborging en publieke 

bekostiging” (p.17). Naast domein, legitimatie, expertise, kwaliteitsborging en bekostiging, 

hoort volgens Smit in dit rijtje ook de transparantie over het in de praktijk na te streven doel 

en de weg waarlangs men het wil bereiken thuis: de methodiek. Methodieken zijn binnen de 

beroepsgroep van geestelijk verzorgers omstreden. “De principiële vraag ligt op tafel of 

doelgericht en methodisch werken zich wel met de geestelijke verzorging verdraagt. Is het 

voor de geestelijke verzorging niet karakteristiek dat aan de ander zoveel mogelijk ruimte 

geboden wordt om te zijn wie hij is, en is methodisch toewerken naar een voorgegeven doel 

daarmee niet in strijd?” (p.18). Volgens Smit gaat het bij methode over een vaste manier van 

handelen om een bepaald doel te bereiken, waarbij methode verwijst naar iets persoonlijks en 

eigens. Het begrip methodiek overstijgt dit persoonlijke aspect en is een vorm van 

standaardisatie, waarbij met in overeenkomstige situaties overeenkomstig te werk zal gaan. 

“Het duidt een samenhangend geheel aan van visies, uitgangspunten, theorieën, 

interventiedoelstellingen en -opties op het beroepsdomein, die gericht zijn op het doel dat 

men in de praktijk wil verwezenlijken” (p.42). Dit handelen is niet willekeurig, maar volgens 

bepaalde regels. Dit handelen wordt nader bepaald als doelgericht, systematisch, procesmatig 

en reflectief. Alle vier deze elementen moeten aanwezig zijn, wil er sprake zijn van 

methodisch handelen. 

 We zagen al dat de betekenis van het lichaam niet gecontroleerd kan worden. Nu 

schrijft Smit (2015) naast het streefdoel ook over het ‘verhoopte doel’ (p.43), hetgeen 

waarvan je hoopt dat het bij de ander gebeurt, maar waar je niet direct invloed op hebt. Dit 

lijkt passender bij de bendaring van lichamelijkheid van veel respondenten, waarbij de 

subbetekenissen op de drie betekenisdimensies meer lijken te ontstaan dan dat zij zich daarop 

richten. Er lijkt een zekere huiverigheid bij de respondenten te zijn aan te geven waar zij zich 

op richten; wat vergelijkbaar is met de houding van de beroepsgroep ten opzichte van de 

omstreden methodiekvraag die Smit beschreef. Die omstreden methodiekvraag gaat over het 

karakteristieke ruimte bieden aan de ander, waarvan Smit stelt dat het mogelijk in strijd is 
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met een een voorgegeven doel.  

 Het tweede element is systematiek, dat volgens Smit (2015) moet worden opgevat als 

‘samenstellend’, waarbij het innerlijke beleven van de professional moet worden afgestemd 

op het uiterlijke handelen van de professional. Dit betekent dat er dus niet via ‘trial and error’  

wordt gewerkt. Deze systematische benadering ontbrak bij de respondenten. Een deel van de 

respondenten gaf juist aan wel via een soort ‘trail and error’ systeem te werken en op deze 

wijze steeds beter afgestemd te raken. Van deze in de praktijk opgedane kennis maakten zij 

vervolgens onbewust gebruik bij het afstemmen op de patient. Ook benaderde een deel van 

de respondenten lichamelijkheid niet als een los element, maar alleen als geintegreerd 

onderdeel van het gesprek, waardoor de systematiek wellicht lastiger te zien is.  

 Het derde element, procesmatig handelen, houdt in dat er bepaalde stappen gezet 

worden. Nu bevraagt Smit (2015) zelf al in hoeverre dit mogelijk en nodig is om bewust 

vooraf in te zetten op fasen, omdat elke ontmoeting toch vraagt om een eigen benadering. 

Wel valt het volgens hem te verwachten dat in veel begeleidingstrajecten achteraf een 

dergelijk patroon herkenbaar zal zijn. De begeleider draagt de kennis van deze fasering dan 

met zich mee en dat zal in de praktijkbeoefening mee gaan spelen. Dit is volgens Smit 

bijvoorbeeld terug te zien, ook als enkel de methodiek is om af te stemmen op de ander, want 

dit kan niet los staan van het ‘afstemmen op zichzelf’. Dit onderscheid sluit naadloos aan bij 

het gevonden onderscheid binnen de relationele betekenisdimensie, waar de respondenten 

aangaven zich af te stemmen op de patiënt, bijvoorbeeld via zijn lichaamstaal, en ook op het 

eigen innerlijke ervaren, wat voor hen een bron van professionaliteit is. Afstemming was niet 

alleen hierbij aan de orde, maar ook bij aanraking. Afstemming blijkt voor de respondenten 

dus een belichaamd concept te zijn, dat past bij het element procesmatig handelen.   

 Het laatste element is de reflectie op het eigen handelen, waarin de bovenstaande drie 

elementen zijn ingebed. Hierin zit een rationeel aspect, waarin de moeilijkheid met 

lichamelijkheid zichtbaar wordt. Respondenten beschreven situaties waarin zij onbewust 

handelen of zich baseren op (professionele) intuïtie; wat zij vervolgens niet verder kunnen 

uitleggen. Dit roept de vraag op of de kennis op een andere wijze wel aanwezig is en dus 

vraagt om een andere blik op kennis, of dat het ‘weten wat men doet’ (Smit, 2015, p.45) hier 

ontbreekt.  

 Deze opvatting van methodisch handelen van Smit (2015) is dus deels te verbinden 

met het thema lichamelijkheid. Met name op het gebied van de systematiek en reflectie op het 

handelen met betrekking tot lichamelijkehid, lijkt nog niet zoveel geëxpliciteerde kennis te 

zijn. Een mogelijke verklaring is dat er weinig aandacht is voor het expliciteren van (de 
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invulling en betekenis van) lichamelijkheid omdat het niet als wezenlijk gezien wordt voor de 

geestelijke verzorging, wat verder uitgewerkt zal worden in de volgende paragraaf (zie 

paragraaf 7.3.).  Een ander perspectief is dat lichamelijkheid vraagt om te worden begrepen 

binnen een ander paradigma van professionaliteit en dat daarin deze andersoortige kennis nog 

opgebouwd moet worden. In lijn met Coenen zouden we dan ook kunnen zeggen dit gebrek 

aan systematiek en reflectie niet moet worden opgevat als een professioneel tekortschieten, 

maar wat juist iets zegt over de aard van het fenomeen lichamelijkheid. 

 Zoals Coenen (2006) beschreef (zie paragraaf 1.5.) gaat het er niet om het 

lichamelijke binnen de geestelijke verzorging te ‘hanteren’ en te ‘kennen’, maar haar te 

‘aanvaarden’ en te ‘erkennen’. Deze impliciete benadering staat volgens Coenen dwars op het 

gangbare idee van professionaliteit dat zo hecht aan het meester zijn over de situatie en aan 

het gebruik maken van wetenschappelijke kennis. Ook lijken de vier elementen waarmee 

Smit (2015) methodisch handelen beschrijft niet samen te gaan met deze benadering van 

lichamelijkheid.  

 Wat betekent dat voor professionaliteit?  Lichamelijkheid zou in bepaalde situaties 

kunnen vragen om een bredere opvatting van wat professionaliteit is, zodat ook 

lichamelijkheid omvat kan worden. Een behulpzaam begrip zou ‘tacit knowledge’  kunnen 

zijn, waarmee de opvatting van professionaliteit verbreed kan worden en er op deze manier 

naar de kennis over lichamelijkheid gekeken kan worden. Tacit knowledge is een begrip dat 

in de jaren zestig is geïntroduceerd door Polanyi (Polanyi, 1967).  

 “[Tacit knowledge is] highly personal and hard to formalize, making it difficult to  

 communicate or share with others. Subjective insights, institutions, and hunches fall

  into this category of knowledge. Furthermore, tacit knowledge is deeply rooted in an 

 individual’s action and experience, as well as the ideals, values, or emotions he or 

 she embrace” (Noordegraaf, 2015, p.115).  

7.3. Drie dimensies vergeleken met methodische modellen van Smit 

Na de algemene beschouwing over profesionaliteit met behulp van het begrip methodisch 

handelen, zoomen we nu specifieker in op methodische modellen. In deze paragraaf zal een 

theoretische vergelijking van de resultaten met de indeling van de methodische modellen van 

Smit (2015) volgen. De drie betekenisdimensies zullen in verband worden gebracht met de 

zingevingsgestalten waarop deze modellen gebaseerd zijn. We zullen zien dat de relationele 

modellen passen bij de relationele betekenisdimensie, de motivationele modellen bij de 
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spirituele betekenisdimensie en de formele modellen bij de contextuele betekenisdimensie. 

Dit zou kunnen betekenen dat het onderscheid in de drie betekenisdimensies van 

lichamelijkheid niet arbitrair is, maar te verbinden valt aan de betekenis in relatie tot de 

verschillende opvattingen van zingeving en daarmee ook aan de verschillende opvattingen 

over het streefdoel van geestelijke verzorging.   

 Smit (2015) heeft de basismethodiek van de geestelijke verzorging onderzocht. Om 

een overzicht te geven van de stand van zaken op het gebied van de methodiek van 

geestelijke verzorging heeft hij methodische praktijkmodellen beschreven. Een methodisch 

praktijkmodel is volgens Smit een vereenvoudigde en schematische weergave van een 

praktijk (het praktijkmodel) waarbij  vertrekpunt, doel en route van een praktijk omschreven 

zijn of uit af te leiden zijn (het methodische element). Deze heeft Smit geordend op basis van 

de vraag aan welke zingestalten uitgangspunt, doel en werkwijze worden ontleend. Deze 

zingestalten zijn: zin als verbondenheidservaring, zin als betekenis en zin als motivatie tot 

handelen. 

 Op basis van deze zingestalten, die niet tot elkaar te herleiden maar wel op elkaar 

betrokken zijn, onderscheidt Smit (2015) vier verschillende methodische modellen. Modellen 

die zich overwegend op de zingestalte ‘zin als verbondenheidservaring’ oriënteren, noemt hij 

relationele modellen. De modellen die zich overwegend oriënteren op de zingestalte ‘zin als 

betekenis’ noemt Smit formele modellen. De motivationele modellen zijn de modellen die 

zich overwegend oriënteren op de zingestalte ‘zin als motivatie tot handelen’. Deze modellen 

zijn volgens Smit verbonden aan spiritualiteit en mystagogie. Smit voegt de term 

‘mystagogie’  toe “omdat deze modellen beogen de ander in contact te brengen met het 

(transcendente) motiverende geheim van het leven” (p.161). Tot slot onderscheidt Smit 

modellen die zich oriënteren op de functie van het zingevingsproces in het geheel van de 

zorg, die hij in het veld herkent. Deze modellen zijn gericht op engagement en participatie en 

noemt hij functionele modellen.  

 De formele modellen die zich baseren op het de zingestalte ‘zin als betekenis’ lijken 

het meest aan te sluiten bij de cognitieve opvatting van zingeving (Park, 2010; Alma & 

Smaling, 2010; Neimeyer, 2000; Cunliffe & Coupland, 2012). Smit (2015) onderscheidt 

hierbij een narratief-psychologisch model, de Nijmeegse contingentiemethode en ‘zorg voor 

het verhaal’. Hoewel zin in de vorm van betekenis niet de nadruk heeft gehad in dit 

onderzoek, zou ook in dit model bij nadere beschouwing waarschijnlijk een lichamelijk 

aspect te herkennen zijn. Dit valt te verklaren met behulp van de relatie tussen taal en 

betekenis, zoals op basis van Gendlin (zie paragraaf 3.3.) verkend is.   
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 Bij de drie andere modellen, relationeel, motivationeel en functioneel, is een verband 

te leggen met de drie betekenisdimensies van lichamelijkheid: relationeel, spiritueel en 

contextueel. De betekenis die door de respondent wordt toegekend aan lichamelijkheid, kan 

dan een manier zijn om bij te dragen aan een van de zingestalten. Dit zou kunnen betekenen 

dat het onderscheid in de drie betekenisdimensies van lichamelijkheid niet arbitrair is, maar te 

verbinden valt aan de verschillende gestalten van zingeving. De betekenisdimensies sluiten 

dan aan bij de verschillende aspecten van zingeving. De relationele modellen zouden dan 

passen bij de relationele betekenisdimensie, de motivationele modellen bij de spirituele 

betekenisdimensie en de formele modellen bij de contextuele betekenisdimensie. Het is 

echter wel de vraag of ‘bijdragen’  het juiste woord is als we spreken over lichamelijkheid, 

zoals we zagen bij professionaliteit (zie paragraaf 7.2.). Hier zagen we dat de respondenten 

terughoudend zijn om streefdoelen te expliciteren en dat ‘verhoopt doel’ een passender 

concept is voor lichamelijkheid. Smit (2015) trekt na de uitwerking van de verschillende 

methodische modellen de conclusie dat vooral de theoretische uitgangspunten van de 

modellen veel aandacht krijgen, het doel al minder en de weg naar het doel toe nog minder. 

Een mogelijke verklaring is dus dat er binnen de geestelijke verzorging nog niet voldoende 

getheoreticeerd is over de manieren waarop de doelen bereikt kunnen worden, en zal tevens 

een reden kunnen zijn dat de respondenten hier ook terughoudend in zijn.   

  

 

Figuur 4  
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7.4.   Vervolgonderzoek 

Allereerst is het advies voor vervolgonderzoek om meer empirische kennis over existentieel 

lijden in de zorg, en in het bijzonder hoe het zich verhoudt tot fysieke pijn, te verzamelen, 

specifiek vanuit het perspectief van de geestelijk verzorger.  

 Daarnaast zou de matrix voorgelegd kunnen worden aan geestelijk verzorgers in een 

focusgroep om feedback te ontvangen. Op deze manier kan de matrix aangevuld en de 

complexiteit verhoogd worden.  

 Vervolgens zou het interessant zijn om de toepasbaarheid van matrix in de praktijk te 

testen in de vorm van participerende observaties. Dit zou ook passen bij een minder talige 

benadering van lichamelijkheid. De begeleidingspraktijk van respondenten zou geobserveerd 

kunnen worden met behulp van de invulling van de verschillende aspecten van 

lichamelijkheid.   

 Tot slot zou het zinvol zijn om de spirituele dimensie verder te verdiepen. Dit zou 

kunnen door de invloed van de eigen denominatie binnen de spirituele dimensie te 

exploreren, waarbij er expliciet naar de betekenis en invulling van spiritualiteit gevraagd zou 

worden.  
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Bijlage 1: Brief geestelijk verzorgers  

 

 

Beste geestelijk verzorger van de oncologieafdeling van het ziekenhuis, 

 

Deze mail is u doorgestuurd door de VGVZ, die ik heb gevraagd om contactgegevens van 

geestelijk verzorgers die respondent zouden willen zijn voor mijn afstudeeronderzoek 

‘Lichamelijkheid en Geestelijke Verzorging’ van de master Humanistiek aan de Universiteit 

voor Humanistiek.    

 

Mijn naam is Babet te Winkel en ik doe onderzoek naar de betekenis en invulling van 

lichamelijkheid door geestelijk verzorgers bij existentieel lijden.   

 Allereerst iets over existentieel lijden. Met existentieel lijden worden situaties bedoeld 

waarin mensen geconfronteerd worden met grenservaringen. Ervaringen waarin het 

alledaagse leven stokt en onderbroken wordt. Het gaat hierbij om het onoplosbare karakter 

van het lijden en hiermee bevinden we ons op het terrein van de levensbeschouwing.   

Hiervoor zou ik met u in willen gaan op de betekenis en invulling van het ervarende lichaam, 

lichaamstaal, het lichaam in beweging en aanraking; en wat er met dit onderscheid nog buiten 

beschouwing blijft.  

 In mijn onderzoek vertrek ik vanuit het onderscheid tussen het beleven, dus de 

ervaring van het lijden zelf, en het beschouwen, en dus het praten over de ervaring van het 

lijden. Vanuit dit onderscheid wil ik kijken naar wat er in begeleidingscontact gebeurt op het 

gebied van lichamelijkheid. In het bijzonder zou ik de aandacht willen richten op de fase 

waarin er nog geen woorden zijn voor het lijden, het verlies of de breukervaring. Wat zou het 

lichamelijke perspectief daarbij kunnen betekenen?  

 

Hiervoor zou ik graag tien geestelijk verzorgers van de oncologieafdeling interviewen over 

hun visie op de betekenis en invulling van dit lichamelijke perspectief. Om niet te vervallen 

in het ‘spreken over’, zou ik ook graag samen een stuk beeldmateriaal bekijken en 

analyseren. Hoe ziet dit lichamelijke perspectief er in de praktijk uit?      
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Hebt u dus een doordachte visie op de betekenis en invulling van lichamelijkheid, dan zou ik 

u graag interviewen! Hiermee draagt u bij aan de doordenking en de ontwikkeling van het 

vakgebied van de geestelijke verzorging.          

 

Het gaat om een interview van ongeveer een tot anderhalf uur dat ik graag in de maand 

april of mei zou afnemen. Hiervoor kom ik graag naar u toe in het ziekenhuis, of we 

zouden op de UvH kunnen afspreken in een lokaal. Graag zou ik het interview opnemen, 

zodat ik niet hoef mee te schrijven en mij kan concentreren op het gesprek dat we voeren. 

Naderhand kan ik ons gesprek dan uittypen. Dit transcript zal ik ter controle naar u opsturen. 

Het is een openbaar onderzoek. Het interview is anoniem en ik zal gefingeerde namen 

gebruiken. Ik gebruik citaten ter ondersteuning, maar ik trek algemene conclusies. 

 

Zou u bereid zijn om met mij in gesprek te gaan over uw visie op dit lichamelijke perspectief 

in het algemeen, en bij het woordeloze lijden in het bijzonder? Of hebt u nog verdere vragen? 

Dan hoor ik graag van u.          

 

Ik wil u alvast hartelijk danken voor uw tijd!         

 

Met een vriendelijke groet,  

 

Babet te Winkel       

(Contactgegevens) 
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Bijlage 2: Interviewguide geestelijk verzorgers  

Introductie 

- Welkom heten       

- Doel onderzoek uitleggen  

De begeleidingspraktijk van geestelijk verzorgers: betekenis en invulling van lichamelijkheid 

bij existentieel lijden op de oncologieafdeling 

Ik interview 13 geestelijk verzorgers           

- Informed consent uitleggen en tekenen   

Anoniem (geen namen) en openbaar onderzoek.       

Ik gebruik citaten ter ondersteuning, maar ik trek algemene conclusies. 

Ik zal zowel het transcript als het uiteindelijke onderzoek mailen.    

 

Proces interview beschrijven  

- Ongeveer een tot anderhalf uur   

Ik zal af en toe wat meeschrijven.  

- Praktische informatie vragen (zoals denominatie) 

- Uw eigen invulling lichamelijkheid (laten beschrijven) 

Daarbij ben ik heel benieuwd naar voorbeelden, hoe ziet dat er dan uit, wat gebeurt er dan?  

- Betekenis van lichamelijkheid bij existentieel lijden 

Nadat we het meer over de invulling hebben gehad, wil ik graag ingaan op de betekenis van 

lichamelijkheid bij existentieel lijden.   

- Expliciteren van de link met GV  

Tot slot wil ik graag nog de link leggen met de betekenis van dit lichamelijke perspectief 

voor de geestelijke verzorging. Hierbij komt dus uw eigen visie op geestelijke verzorging 

naar voren. 

- Hebt u zelf nog vragen?   

- Toestemming vragen voor opnemen en opname apparatuur aanzetten       

Terugverwijzen naar de uitleg in de mail. Opnameapparaat aanzetten en mobiel.  
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Interviewvragen 

- Praktische informatie vragen 

Leeftijd, denominatie, hoelang werkzaam in dit ziekenhuis op deze afdeling 

 

Openingsvraag 

- Op welke manieren vult u lichamelijkheid in bij existentieel lijden, in uw 

begeleidingspraktijk als geestelijk verzorger op de oncologieafdeling?   

Hebt u voorbeelden? Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Wat gebeurt er dan? 

 

 Doorvragen 

 En komt lichamelijkheid nog op andere manieren naar voren? 

  Het ervarende lichaam 

  Lichaamstaal 

  Het lichaam in beweging (bewegen, expressive arts, rituelen) 

  Aanraking 

 

Existentieel lijden  

- Wat is de betekenis van dit lichamelijke perspectief bij situaties van existentieel lijden? 

- Herkent u de fase van lijden waarin er (nog) geen woorden zijn?    

 

Betekenis van lichamelijkheid voor geestelijke verzorging 

- Wat is de betekenis van het lichamelijke perspectief bij geestelijke verzorging? 

 

Afronding 

Samenvatten 

Attentie geven       

Transcript mail ik na afloop ter controle 
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Bijlage 3: Informed Consent (Toestemmingsverklaringformulier)  

 

Titel onderzoek: Lichamelijkheid en geestelijke verzorging 

Verantwoordelijke onderzoeker: Babet te Winkel 

 

In te vullen door de deelnemer 

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en 

[indien aanwezig] de risico’s 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 opnames van het interview uitsluitend gebruikt worden voor analyse t.b.v. 

onderzoek. 

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 4: Informatie respondenten  
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Bijlage 5: Codematrix 
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