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Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

Wie mij ontmaskert zal mij vinden. 

Ik heb gezichten, meer dan twee, 

ogen die tasten in den blinde, 

harten aan angst voor angst ten prooi. 

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi 

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

Wie wordt ontmaskerd word gevonden, 

en zal zichzelf opnieuw verstaan, 

en leven bloot en onomwonden, 

aan niets en niemand meer ten prooi. 

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

Huub Oosterhuis, Gezongen liedboek, p. 248  2

 Grypdonck, M. (z.d.). Verpleegkunde en presentie: waarin nadenken en dialogeren over presentie mijn denken beïnvloed heeft. Geraadpleegd op 2

1 juni 2018, van http://www.verpleegkunde.net/assets/grypdonck_verpleegkunde_en_presentie.pdf 
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Voorwoord 
  

Dank aan alle briefschrijvers voor hun openhartige brieven 

dank aan Rudie voor zijn steun en liefde.  
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Samenvatting 
Het doel van het onderzoek is generen van kennis en inzicht over de betekenis van het doen van 

vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg voor vrijwilligers. Hierdoor kunnen 

vrijwilligers en de vereniging VPTZ-Nederland keuzes maken die de zorg aan vrijwilligers en de 

zorg aan stervenden en naasten ten goede komen en kunnen zij in samenspraak scholings- en 

trainingsprogramma’s op maat ontwikkelen.  Geestelijk begeleiders kunnen deze kennis 

gebruiken voor de verdere ontwikkeling van hun competenties.                  

 Palliatieve terminale zorg is een patiëntgerichte, holistische zorgverlening waarbij de 

stervende en zijn naaste(n) zorg geboden wordt. Uit onderzoek is gebleken dat in deze 

benadering een gerichtheid op de zorgverlener als persoon ontbreekt, terwijl wie de zorgverlener 

is wél van invloed zou zijn op de kwaliteit van de zorg (Giebner, 2015; Papadatou, 2006). 

Bovendien zou de zorgrelatie gekenmerkt worden door wederzijdse beïnvloeding, dat betekent 

ondermeer dat er een wisselwerking plaatsvindt waarin de zorggever naast geven ook ontvangt 

(Beach & Inui, 2006, p. 1). Daarom is het van belang om de ervaringen en betekenissen van het 

doen van vrijwilligerswerk voor vrijwilligers nader te onderzoeken.     

 De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is de betekenis van het doen van vrijwilligers-

werk in de palliatieve terminale zorg voor vrijwilligers? Het onderzoek bestaat uit een 

kwalitatief onderzoek, het onderzoeksmateriaal zijn brieven - honderd in het totaal - van VPTZ-

vrijwilligers waarin zij delen over hun ervaringen met het doen van vrijwilligerswerk en over de 

betekenis van deze ervaringen voor henzelf als zorgverlener en als persoon.                           

 Terwijl in de literatuur en het publiek debat veel aandacht is voor motieven laat het 

onderzoek zien dat de betekenis voor vrijwilligers meer omvat dan alleen motieven die vervuld 

worden. De resultaten uit het onderzoek maken duidelijk dat vrijwilligers betekenisvolle en 

waardevolle ervaringen opdoen die voor hen van persoonlijk belang en van professioneel belang 

zijn. In de praktijk van ‘er zijn’ leren zij ten gunste van een goede zorgverlening. Zij ervaren dat 

zij daadwerkelijk bij kunnen dragen aan de opgaven waar palliatieve terminale zorg voor staat en 

dat geeft hen positieve gevoelens. Daarnaast leren vrijwilligers ook ten gunste van hun 

persoonlijk leven; zij leren zichzelf en het leven beter kennen. De band die vrijwilligers 

opbouwen met stervenden en naasten is voor hen betekenisvol. Vrijwilligers ervaren dat zij bij 

het team horen en dat ze er toedoen.  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1    Inleiding 

1.1 Aanleiding  

VPTZ-Nederland is een landelijke vereniging van meer dan 200 organisaties voor vrijwillige 

palliatieve terminale zorg thuis, in hospices en in zorginstellingen. De vereniging telt ruim 

11.000 VPTZ-vrijwilligers. Zij bieden cliënten die zich in de laatste drie tot zes maanden van 

hun leven bevinden en hun naasten, tijd, aandacht en ondersteuning zodat deze levensfase op een 

zo goed mogelijke manier doorleefd kan worden.   3

  Door de toename van chronische ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, longziekten 

en dementie die uiteindelijk een terminaal karakter kunnen krijgen en de dubbele vergrijzing van 

de Nederlandse bevolking is de vraag naar palliatieve terminale zorg toegenomen. De 

verwachting is dat de behoefte aan palliatieve zorg in toekomst alleen maar meer zal groeien.  4

Door deze ontwikkelingen hebben beleidsmakers, zorgverleners, onderzoekers en media veel 

aandacht voor palliatieve zorg.  

 In 2013 wijst de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, 

Martin van Rijn in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, op het belang van 

palliatieve zorg: ‘Het vooruitzicht van afscheid nemen van het leven is zwaar. Het levenseinde 

moet met respect, liefdevolle aandacht en goede zorg worden omgeven, waarbij de behoeften van 

de burger leidend zijn. Palliatieve zorg is dan ook een essentieel onderdeel van de 

gezondheidszorg’  Hoewel palliatieve zorg in Nederland in vergelijking met andere landen van 5

een hoog niveau is, zijn er op het gebied van kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering 

verbeteringen mogelijk, aldus de staatssecretaris. Daarom investeert het kabinet voor tenminste 

een periode van 6 jaar, € 8,5 miljoen per jaar in een nieuw Nationaal Programma Palliatieve 

Zorg. Daarnaast verhoogt het kabinet het subsidieplafond voor de vrijwillige palliatieve zorg in 

de regeling palliatieve terminale zorg tot € 15,51 miljoen per jaar.  Ook in de afgelopen jaren 6

heeft het kabinet extra financiële ondersteuning gegeven aan de palliatieve zorg. In maart 2018 

heeft het kabinet besloten € 4 miljoen extra ter beschikking te stellen voor palliatieve terminale 

zorg omdat diverse organisaties in financiële problemen zijn gekomen door de toegenomen vraag 

naar palliatieve zorg in de afgelopen jaren. 

 http://www.vptz.nl/over-ons/onze-missie/3

 http://www.vptz.nl/wp-content/uploads/2015/11/8047-VPTZ-TRENDRAPPORT-def2.pdf4

 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29509-46.html5

 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29509-46.html6
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 Mijn afstudeeronderzoek maakt deel uit van de samenwerking tussen VPTZ-Nederland 

en Prof. dr. Anne Goossensen, hoogleraar Zorgethische aspecten van de Informele zorg en 

bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg aan de Universiteit voor 

Humanistiek. De resultaten van het onderzoek zijn - al eerder - in 2014 gepresenteerd in het 

eerste deel van de VPTZ-reeks ‘Perspectieven van Vrijwilligerswerk’ onder de titel ‘Daar doe ik 

het voor’ (Goossensen & Sakkers, 2014). De samenwerking tussen VPTZ-Nederland en Prof. dr. 

Anne Goossensen sluit aan op het Nationale Programma Palliatieve Zorg dat zich richt op 

kwaliteitsverbetering door kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Het streven is een 

samenhangende ontwikkeling van zorg, onderzoek en onderwijs.   7

 Uitgaande van het voorgaande sluit mijn afstudeeronderzoek goed aan op het 

onderzoeksprogramma van de Universiteit voor Humanistiek waarin valorisatie een belangrijke 

plaats inneemt.  Bovendien zal in het onderzoek gebruik gemaakt worden van internationale 8

literatuur van verschillende wetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie en  

zorgethiek, daarmee wordt recht gedaan aan het multidisciplinaire karakter van humanistiek.  

 Tijdens mijn studie heb ik vanuit verschillende religies en levensovertuigingen het thema 

eindigheid en dood bestudeerd. Als geestelijk verzorger in opleiding in het Universitair 

Medisch Centrum Utrecht heb ik veelvuldig mensen gesproken voor wie de eindigheid van 

het leven een realiteit was. Het waren ontmoetingen waarin het proces van afscheid nemen van 

het leven en afscheid nemen van geliefden geleefd en gedeeld werden. Als begeleider van jonge 

kinderen met ernstige meervoudige beperkingen word ik geconfronteerd met hun kwetsbaarheid 

en hun afhankelijkheid in het leven maar ook met hun kracht en hun verlangen om gewoon kind 

te zijn. In mijn persoonlijk leven zijn dierbaren overleden en een aantal van hen heb ik mogen 

bijstaan in hun laatste dagen. Al deze ervaringen hebben bijgedragen aan mijn persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. Ze zijn een wezenlijk deel van mijn mens-wording. Het onderzoek 

biedt mij de mogelijkheid om nader kennis te maken met de persoonlijke ervaringen van 

vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg en wat deze ervaringen betekenen voor hun eigen 

leven. 

 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29509-46.html7

 http://www.25jaaruvh.nl/wp-content/uploads/2013/10/Tekst_vernieuwd_onderzoeksprogramma-Humanisme-en-Humaniteit.pdf, geraadpleegd             8

1 augustus 2018
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1.2 Probleemstelling 

Palliatieve terminale zorg richt zich op het scheppen van menswaardige condities voor de mens 

in zijn laatste levensfase. Zijn geleefde ervaring, zijn fysieke, psychosociale en spirituele 

behoeften zijn de belangrijkste focus van de zorg. Palliatieve terminale zorg is een 

patiëntgerichte zorgverlening die naast de behoeften van de mens in zijn laatste levensfase ook 

de behoeften van naasten adresseert. De impact van de dood van een dierbare op de levens van 

naasten die voor altijd veranderen door de dood van hun dierbare wordt daarmee erkend 

(Papadatou, 2006). 

 Palliatieve terminale zorg is in tegenstelling tot andere medische disciplines gebaseerd op 

een hechte samenwerking tussen patiënt, naasten, medici, paramedici en vrijwilligers. 

Professionals met verschillende expertise werken samen met als doel integratie van verschillende 

diensten in een samenhangend zorgplan en zorgverlening. Vrijwilligersorganisaties en 

vrijwilligers hebben in de palliatieve terminale zorg een eigen unieke bijdrage. Zij combineren 

elementen van formele zorg met elementen van informele zorg, de zorg door vrienden en buren 

(Morris, Wilmot, Hill, Ockenden & Payne, 2006). Vrijwilligers bieden sociale en emotionele 

steun. Zij lezen bijvoorbeeld de krant of een boek voor, delen over gemeenschappelijke hobby’s 

en interesses. Ze luisteren naar het verhaal van patiënten, hun angsten, hun zorgen, verlangens of 

dromen of ze zijn gewoon stil samen met patiënten en hun naasten. Vrijwilligers kunnen voor 

een kortere tijd de plaats innemen van mantelzorgers, zodat die even op adem kunnen komen 

zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over dat hun beminden alleen zijn. Er zijn ook 

vrijwilligers die meehelpen in de catering of in de tuin. Vrijwilligers hebben de tijd om met de 

patiënt en zijn naasten te zijn (Morris et al., 2006). 

 Palliatieve terminale zorg is naast een patiëntgerichte zorgverlening ook een holistische 

zorgverlening - de hele persoon wordt zorg geboden inclusief zijn naasten. Echter in deze 

benadering ontbreekt een gerichtheid op de zorgverlener als persoon aldus Giebner (2015) en 

Papadatou (2006). Doelen, behoeften en motieven van zorgverleners om zorg te verlenen in de 

palliatieve terminale zorg worden gezien als onbelangrijk en niet relevant voor de wijze waarop 

zorgverleners relaties aangaan met patiënten, naasten en andere zorgverleners. Persoonlijke 

reacties op situaties met betrekking tot dood, verlies en afscheid worden als subjectief en als 

belemmerend voor goede zorg gezien. Het lijkt alsof de kwaliteit van zorg niet afhankelijk is van 

wie de zorgverlener is, aldus Papadatou (2006, p.13). 
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 Papadatou (2006) pleit voor een transitie van patiëntgerichte zorgverlening naar 

relatiegerichte zorgverlening in de palliatieve terminale zorg. Deze benadering van zorgverlening 

herkent en erkent dat zowel de patiënt als de zorgverlener zijn unieke ervaringen, waarden, en 

perspectieven in de zorgrelatie brengt. De zorgrelatie kenmerkt zich door wederzijdse 

beïnvloeding: ‘allowing a patient to have an impact on the clinician is a way to honor that 

patient and his or her experience and acknowledges that the clinician also benefits in serving the 

patient’ (Beach & Inui, 2006, p. 1). In de zorgrelatie vindt een wisselwerking plaats waarin 

zorgverleners naast geven ook ontvangen. De wisselwerking kan een positieve invloed hebben 

op de kwaliteit van zorg en kan van waarde zijn voor de patient en de zorgverlener. De 

wisselwerking zelf kan zowel een positieve als negatieve ervaring opleveren (Giebner, 2016, p. 

15). Relatiegerichte zorgverlening in de palliatieve terminale zorg houdt onder andere in 

aandacht hebben voor de relaties tussen patiënt, naasten, medici, paramedici en vrijwilligers. De 

onderlinge relaties maken deel uit van de zorgrelatie, beïnvloeden deze relatie en zijn van 

invloed op de ervaringen van de patiënt en de zorgverlener (Papadatou, 2006, p. 12). De transitie 

van patiëntgerichte naar relatiegerichte zorgverlening in de palliatieve terminale zorg vraagt om 

meer wetenschappelijk onderzoek van de actuele palliatieve terminale zorgpraktijk. Naast 

aandacht voor patiënten en naasten dient er ook aandacht uit te gaan naar zorgverleners en 

vrijwilligers als professional en persoon en naar hun ervaringen aldus Papadatou (2006).  

 Uit een review studie van internationale literatuur over vrijwilligers in de palliatieve 

terminale zorg blijkt dat kenmerken van vrijwilligers, stress, coping, de rol van vrijwilligers en 

de waarde van vrijwilligers terugkerende thema’s zijn in zowel kwalitatieve als kwantitatieve 

studies (Morris et al., 2006). Naast deze thema’s zijn ook werving en selectie, ondersteuning en 

training thema’s die terugkeren. Bovenstaande thema’s zijn perspectieven van vrijwilligerswerk, 

een aantal thema’s raken aan datgene wat vrijwilligers terugkrijgen - ontvangen van de 

medemens in de laatste fase van zijn leven en zijn naasten - bijvoorbeeld het thema: de rol van 

vrijwilligers en hoe vrijwilligers de rol ervaren (Burbeck, Candy, Low & Rees, 2014).  

 In de relatiegerichte zorgbenadering van palliatieve terminale zorg spelen naast doelen en 

behoeften ook motieven van vrijwilligers een rol in de contacten met patiënten, naasten en 

collega’s. Motieven bepalen mede of de wisselwerking in de zorgrelatie positieve of negatieve 

ervaringen opleveren. Om deze samenhang beter te kunnen duiden en te begrijpen is meer 

onderzoek nodig (Papadatou, 2006, p. 12). Naar motieven van vrijwilligers voor de keuze om 
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vrijwilliger te worden en te blijven in de palliatieve terminale zorg thuis of in een hospice zijn in 

de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk verschillende onderzoeken gedaan 

(Claxton-Oldfield & Jones, 2012; Claxton-Oldfield, Claxton-Oldfield, Paulovic & Wasylkiw, 

2012; Claxton-Oldfield, Wasylkiw, Mark & Claxton-Oldfield, 2011; Planalp & Trost, 2009a, 

2009b; Black & Kovacs, 1999). Op grond van de onderzoeken zijn motivatiecategorieën 

geïdentificeerd. Inventory of Motivations for Hospice Palliative Care Volunteerism (IMHPCV) is 

een model dat uitgaat van vijf categorieën (Claxton-Oldfield et al., 2011). In het theoretisch 

kader in hoofdstuk 2 zal ik nader ingaan op het IMHPCV-model en haar uitgangspunten.  

 Verbetering van werkervaringen van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg is 

onderwerp van meerdere studies. Managers kunnen hieraan bijdragen door het creëren van een 

open en inclusieve werkomgeving waarin vrijwilligers, professionals en managers elkaar 

wederzijds ondersteunen, inspireren en waarderen. Daarnaast kunnen scholings- en 

trainingsprogramma’s op maat positief bijdragen aan de verbetering van werkervaringen (Morris 

et al., 2006; Sevigny, Dumont, Cohen & Frappier, 2009). Meer kennis en inzicht ontwikkelen 

over datgene wat vrijwilligers als zorgverlener en persoon terugkrijgen - ontvangen - in de 

zorgrelatie met mens in de laatste fase van zijn leven en zijn naasten is een belangrijk voor pijler 

voor de ontwikkeling van deze programma’s op maat (Papadatou, 2006, p. 12). 

 Gezien het bovenstaande is er een lacune in de kennis ten aanzien van de betekenis van 

het doen van vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg voor vrijwilligers. Met mijn 

afstudeeronderzoek wil ik een bijdrage leveren aan het opvullen van deze lacune.


Doelstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek is het genereren van kennis en inzicht over de betekenis van 

het doen van vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg voor vrijwilligers. Hierdoor 

kunnen vrijwilligers en de vereniging VPTZ-Nederland keuzes maken die de zorg aan 

vrijwilligers en de zorg aan stervenden en naasten ten goede komen en kunnen zij in 

samenspraak scholings- en trainingsprogramma’s op maat ontwikkelen. De kennis en inzichten 

kunnen ook gedeeld worden met aspirant-vrijwilligers met als doel werving nieuwe vrijwilligers.  
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Vraagstelling van het onderzoek 

Uitgaande van het voorgaande stel ik in dit onderzoek de volgende vragen:  

Hoofdvraag: Wat is de betekenis van het doen van vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale 

zorg voor vrijwilligers? 

Deelvraag 1: Wat zijn de motieven van vrijwilligers voor hun keuze om vrijwilliger te worden in 

de palliatieve terminale zorg? 

Deelvraag 2: Welke betekenissen komen er voort uit ‘er zijn’, uit de intenties van vrijwilligers, uit 

de vrijwilliger als mens en uit de samenwerking met collega’s? 

Deelvraag 3: In hoeverre komen de functionele motivatiecategorieën van het IMHPCV-model 

overeen met de betekenis van het doen van vrijwilligerswerk voor vrijwilligers en waarin 

schieten zij te kort? 

1.3 Leeswijzer 

In het eerste hoofdstuk is de aanleiding en de probleemstelling van mijn onderzoek 

gepresenteerd. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan het theoretisch kader daarin worden op basis 

van inzichten en concepten uit de literatuur twee centrale perspectieven van het onderzoek 

uiteengezet. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie de toegepaste onderzoeksmethode, 

dataverwerking en analyse beschreven. Hoofdstuk vier bevat de resultaten van het onderzoek en 

de antwoorden op de hoofdvraag en de deelvragen 1, 2 en 3. Gevolgd door de conclusie en 

discussie in hoofdstuk vijf. Dit laatste hoofdstuk presenteert ook de beperkingen van het 

onderzoek, suggesties voor vervolgonderzoek en de relevantie van het onderzoek voor 

humanistiek en geestelijke begeleiding.  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2    Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk ga ik op basis van relevante concepten en begrippen uit de literatuur in op twee 

centrale perspectieven van het onderzoek. Het eerste perspectief is de functionele benadering 

van motieven (paragrafen 2.1, t/m 2.4) en het tweede perspectief is presentiebenadering van zorg 

geven in de palliatieve terminale zorg (paragrafen 2.5, t/m 2.7). 

2.1 Achtergrond van het IMHPCV-model 

Reflectie over werven en behouden van vrijwilligers voor de palliatieve terminale zorg is in de 

Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen decennia 

aanleiding geweest voor onderzoek naar motieven van hospice vrijwilligers. Claxton-Oldfield et. 

al (2011) hebben een model - Inventory of Motivations for Hospice Palliative Care Volunteerism 

(IMHPCV) - ontwikkeld dat managers kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de motieven 

van vrijwilligers. Het IMHPCV-model biedt een overzicht van motieven voor het doen van 

vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg en daarmee ook een overzicht van functionele 

voordelen en opbrengsten van het doen van vrijwilligerswerk. Hierna worden eerst de 

uitgangspunten van het IMHPCV-model beschreven. Gevolgd door een overzicht van de 

belangrijkste functionele motieven om hospice vrijwilliger te worden en te blijven op grond van 

verschillende onderzoeken in de Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Verenigd 

Koninkrijk. 

 Het onderzoek naar motieven van hospice medewerkers is gebaseerd op de functionele 

benadering van motieven van Clary et al. (1998) en Clary en Snyder (1999). Uitgangspunt van 

deze benadering is dat gedrag - dus ook het doen van vrijwilligerswerk in de palliatieve 

terminale zorg - een functie heeft en bijdraagt aan een doel. De functies die het doen van 

vrijwilligerswerk voor de vrijwilliger heeft zijn cruciaal voor de motivatie van de vrijwilliger. 

Deze functies worden aangemerkt als motieven (Clary et al., 1998; Clary en Snyder, 1999; Van 

der Vaart, 2010). Daarnaast gaat de functionele benadering er vanuit dat vrijwilligers die 

hetzelfde vrijwilligerswerk doen, verschillende motieven kunnen hebben en iedere vrijwilliger 

kan meerdere motieven hebben. Naast het IMHPCV-model wordt ook het Volunteer Functions 

Inventory model (VFI) van Clary et al., (1998) veelvuldig gebruikt in onderzoek naar motieven 

van hospice medewerkers. Een belangrijk verschil tussen beide modellen is de wijze waarop de 

modellen tot stand gekomen zijn. Het IMHPCV-model is ontwikkeld op basis van 
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literatuuronderzoek en interviews met hospice-vrijwilligers - daarmee doet het model recht aan 

de veronderstelling dat motieven niet voor elk vrijwilligerswerk hetzelfde zijn (Claxton-Oldfield 

et al., 2011). Het VFI-model is ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek - vooral deductief - 

en is gebaseerd op het doen van vrijwilligerswerk in verschillende sectoren (Clary et al., 1998). 

Het aantal functionele motivatie categorieën is niet voor beide modellen hetzelfde; in het VFI-

model worden zes categorieën onderscheiden en in het IMHPCV-model zijn dat er vijf. Ook de 

definities van de categorieën zijn niet aan elkaar gelijk. Beide modellen worden gebruikt in 

onderzoek naar motieven van hospice vrijwilligers. Het vergelijken van onderzoeken wordt 

hierdoor bemoeilijkt omdat de modellen niet aan elkaar gelijk zijn. Ik heb gekozen voor het 

IMHPCV-model als sensitizing concept omdat een van de pijlers van het model de motieven 

(lees: de functionele voordelen en opbrengsten) van hospice-vrijwilligers is en daarmee sluit het 

model goed aan op mijn onderzoeksdata; vrijwilligers die in een brief uitleg geven over de 

betekenis van het doen van vrijwilligerswerk voor henzelf en over hun motivatie. Claxton-

Oldfield et al. (2011) benoemen de volgende vijf functionele motivatiecategorieën voor het doen 

van vrijwilligerswerk in het hospice; altruïstische motieven, motieven die gericht zijn op 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, op vrije tijd, op persoonlijk gewin en op zelfpromotie.  9

Onder elke categorie zijn vijf onderwerpen geplaatst. Voor een toelichting op het IMHPCV-

model verwijs ik naar bijlage 3. 

2.2 Het IMHPCV-model; een proces benadering van motieven 

De functionele benadering van motieven voor het doen van vrijwilligerswerk is een 

procesmodel. Het model beschrijft drie fasen in het proces van vrijwilligerswerk doen; de keuze 10

om vrijwilligerswerk te gaan doen, de voldoening die het vrijwilligerswerk de vrijwilliger geeft 

en de intentie om zich als vrijwilliger in te blijven zetten. Deze besluiten, gedragingen en 

processen zijn afhankelijk van de match tussen individuele motieven en de mogelijkheden of 

kansen die door het vrijwilligerswerk geboden worden (Clary et al., 1998; Clary & Snyder, 

1999). Dat betekent ondermeer dat werving van vrijwilligers een grotere kans van slagen heeft 

wanneer de wervingsactiviteiten aansluiten op de belangrijkste individuele motieven van de 

aspirant vrijwilliger. Wanneer de belangrijkste motieven van de vrijwilliger door het 

vrijwilligerswerk geadresseerd worden zal dat de vrijwilliger meer voldoening geven dan 

 Deze laatste categorie is op grond van een later onderzoek toegevoegd (Claxton-Oldfield et al., 2011).9

 Het IMHPCV-model is gebaseerd op de uitgangspunten van het VFI-model van Clary et al. (1998); Clary & Snyder (1999).10
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wanneer zijn motieven niet of ten dele geadresseerd worden. En tot slot concluderen Clary et al. 

(1998) dat wanneer voldoening samenhangt met functionele voordelen die het doen van 

vrijwilligerswerk vrijwilligers geeft, dan zijn de intenties om het vrijwilligerswerk te blijven 

doen ook gerelateerd aan de match tussen ervaringen en motieven. Vrijwilligers die door het 

doen van vrijwilligerswerk relevante functionele voordelen ervaren, spreken een sterkere intentie 

uit om het vrijwilligerswerk in de toekomst te blijven doen dan vrijwilligers die irrelevante 

functionele voordelen ervaren.  

2.3 Motieven voor de keuze om vrijwilliger te worden 

Welke motivaties zijn het belangrijkst voor de keuze om hospice vrijwilliger te worden? Uit een 

onderzoek van Planalp en Trost (2009a, 2009b) onder hospice-vrijwilligers in het westen van de 

Verenigde Staten van Amerika blijkt dat normatieve- en leermotieven  de belangrijkste 11

motieven zijn - het zwaarst wegen - voor de keuze om vrijwilliger te worden in een hospice. 

Compassie voor mensen in nood en omdat zij voelen dat het belangrijk is om anderen te helpen 

zijn de belangrijkste normatieve motieven. Leren omgaan met verschillende mensen, exploreren 

van eigen kwaliteiten en leren door praktijkervaringen zijn de belangrijkste leermotieven. De op 

een na belangrijkste motivatie voor de keuze om hospice-vrijwilliger te worden is een sociale 

motivatie; in hun directe sociale omgeving wordt het doen van vrijwilligerswerk hoog 

gewaardeerd en veel mensen in hun directe sociale omgeving doen ook vrijwilligerswerk. De 

motivatie categorieën bescherming en kwaliteit komen op een gedeelde derde plaats. De minst 

belangrijke motivatie is de carrièregerichte motivatie; het vrijwilligerswerk biedt mogelijkheden 

om contacten op te doen die van nut kunnen zijn voor hun zaken of carrière of biedt 

mogelijkheden om een voet tussen de deur te krijgen op de plek, waar zij graag zouden willen 

werken (Planalp & Trost, 2009a, 2009b). Ook het onderzoek van Black en Kovacs (1999) onder 

hospice-vrijwilligers in het zuiden van Florida wijst uit dat de carrièregerichte motivatie de minst 

belangrijke motivatie is voor de keuze om hospice vrijwilliger te worden. De altruïstische 

motivatie; mensen helpen die hulpbehoevend zijn en helpen de pijn te verlichten van mensen in 

de laatste fase van hun leven is de belangrijkste motivatie voor hun keuze (Planalp & Trost, 

2009a, 2009b; Black & Kovacs, 1999).  

 Normatieve- en leermotieven zijn categorieën van het VFI-model van Clary et al. (1998)11
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 Op grond van een onderzoek onder hospice-vrijwilligers in Canada en het Verenigd 

Koninkrijk concluderen Claxton-Oldfield et al. (2012) dat de motivatiecategorieën altruïsme, 

vrije tijd en maatschappelijke verantwoordelijkheid  de meest invloedrijke categorieën zijn. 12

Zelfpromotie en persoonlijk gewin zijn het minst van invloed op de keuze om hospice 

vrijwilliger te worden. Verlies van mensen dichtbij en veraf aan de dood is wat veel hospice-

vrijwilligers gemeen hebben. Sommige onderzoekers beschouwen deze ervaring(en) als een 

reden, een motivatie om vrijwilliger te worden. Claxton-Oldfield et al. (2012) en Planalp en 

Trost (2009a, 2009b) hebben een andere zienswijze, zij argumenteren dat door het sterven en de 

dood van een familielid/leden en/of vriend/vrienden vrijwilligers in aanraking zijn gekomen met 

palliatieve terminale zorg en met de mogelijkheid om hospice-vrijwilliger te worden.  

2.4 Motieven voor de keuze om vrijwilliger te blijven 

Waarom blijven hospice-vrijwilligers hun vrijwilligerswerk doen? Geloof in de missie van het 

hospice is voor veel vrijwilligers een reden om vrijwilliger te blijven. Daarnaast is persoonlijke 

groei en het gevoel dat zij nodig zijn redenen voor vele vrijwilligers om te blijven. Verbinding 

met het grote geheel of een groter plan en persoonlijke relaties met collega’s zijn ook aanleiding 

om te blijven (Planalp & Trost, 2009a, 2009b). Uit een onderzoek onder vrijwilligers bij een 

hospice voor mensen met HIV/AIDS worden ondersteuning en support van collega’s ook van 

andere specialisme en een gevoel van thuis voelen aangevoerd als redenen om te blijven. Ook 

het niveau van zelfrealisatie dat de vrijwilliger ervaart en het geloof in het zorgmodel voor 

mensen met HIV/AIDS zijn belangrijke argumenten om niet te stoppen met het vrijwilligerswerk 

(Planalp & Trost, 2009a, 2009b).  

 Claxton-Oldfield et al. (2012) merken op dat de motivatie om te blijven overeen komt 

met de oorspronkelijke motivatie om te beginnen en is een combinatie van willen helpen en een 

speciale interesse in of verbinding met de dood en sterven. Maar daarnaast blijft men ook 

omwille van de relatie, het contact met de staf van het hospice, met collega-vrijwilligers en met 

collega-professionals (Claxton-Oldfield et al., 2012; Planalp & Trost, 2009a, 2009b). 

 Altruïsme en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn categorieën van het IMHPCV-model van Claxton-Oldfield et.al., (2012)12
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2.5 Presentiebenadering in de palliatieve terminale zorg 

Het tweede perspectief in dit onderzoek is de presentiebenadering in de palliatieve terminale 

zorg. In deze paragraaf wordt eerst beschreven wat palliatieve terminale zorg is volgens The 

World Health Organization en volgens Grypdonck (z.d.,a). Aansluitend wordt ingegaan op 

presentiebeoefening volgens Baart (2007, 2018). De laatste paragraaf staat stil bij twee 

kenmerken van presentie: wederkerigheid en de visie op de mens als verlangen om erkend te 

worden in zijn of haar streven naar leven in de concrete situatie van het leven. 

 Palliatieve zorg verwijst naar een filosofie over de laatste fase van het leven en ze 

verwijst naar medische, psychosociale en spirituele zorg. Palliatieve zorg is beschikbaar voor 

mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten ongeacht waar men wenst te sterven. 

Dit kan een hospice, een verzorgingshuis of thuis zijn (Jack, Kirton, Birakurataki & Merriman, 

2011). The World Health Organization (WHO) definieert palliatieve zorg als:  

 een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die  

 te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en   

 verlichten van lijden, door middel van tijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en  

 behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele  

 aard. (Nivel, 2014, p. 1)  13

Op grond van bovenstaande definitie staat palliatieve zorg voor de opgave om de kwaliteit van 

leven van patiënten en naasten te verbeteren. Belangrijke strategieën zijn voorkomen en 

verlichten van lichamelijk, psychosociaal en/of spiritueel lijden door middel van signalering, 

beoordeling en behandeling. Grypdonck (z.j., a) geeft een aanvulling op bovenstaande definitie 

door palliatieve zorg te definiëren als zorg voor het leven. Palliatieve zorg staat voor de opgave 

stervenden en naasten te ondersteunen hun leven te leven ook nu de dood dichtbij is. Volgens 

Grypdonck (z.j., a, z.j., b) hebben palliatieve zorgverleners daarvoor twee sets van strategieën. 

De eerste set is gericht op het scheppen van ruimte om te leven en de tweede set is gericht op de 

ruimte met leven op te vullen. Dat laatste doet men door de stervende echt centraal te stellen, 

door hem zoveel mogelijk keuzes te laten en door het leven nog waardigheid te geven. 

Presentiezorg -‘er zijn’- voor de stervende en zijn naaste(n) biedt kansen voor zorgverleners om 

 https://www.nivel.nl/nl/dossier/wat-is-palliatieve-zorg. (z.d.). Geraadpleegd op 1 januari 2014.13
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zowel ruimte te scheppen als de ruimte op te vullen met leven, aldus Grypdonck (z.j., a, p.2).  

 Palliatieve terminale zorg is in tegenstelling tot andere medische disciplines gebaseerd op 

een hechte samenwerking tussen patiënt, naasten, medici, paramedici en vrijwilligers. 

Professionals met verschillende expertise werken samen met als doel integratie van verschillende 

diensten in een samenhangend zorgplan en zorgverlening (Morris et al., 2006). 

2.6 Theorie van ‘er zijn’ in de presentiebenadering  

‘Er zijn’ voor de stervende en zijn naaste(n) is de essentie van de bijdrage van vrijwilligers in de 

palliatieve terminale zorg.  Het ‘er zijn’ van vrijwilligers is gebaseerd op de theorie van ‘er zijn’ 14

die een centrale rol speelt in de presentiebenadering. Presentie is volgens Baart (2007): ‘‘een 

aandachtige, menslievende wijze van zorg bieden waarbij het ‘er zijn met’ de ander voorafgaat 

aan ‘er zijn voor’ de ander” (p. 16). Het ‘er zijn met’ verwijst ondermeer naar de betrekking, naar 

de totstandkoming van de betrekking tussen de zorggever en de zorgontvanger. ‘Er zijn voor’ ligt 

ingebed in deze betrekking. Baart (2018) conceptualiseert zorg geven als relationeel zorg geven 

omdat hij tot de conclusie is gekomen dat goede zorg in essentie relationeel ingerichte en 

afgestemde zorg is (p.72). In de betrekking tussen de zorgontvanger en zorggever wordt 

duidelijk welke zorg en in welke mate de zorg gegeven moet worden om voor de zorgontvanger 

passend, zinvol en batig te zijn (Baart, 2018, p. 72) 

 Relationeel zorg geven betekent dat de zorg tot stand komt door aansluiten en afstemmen 

van zorggevers. Met aansluiten wordt bedoeld: toewenden naar het verlangen, het thema, de 

moeite, de leefwereld, de relaties  van de zorgontvanger. Met aansluiten wordt ook bedoeld 15

dichterbij komen, ruimte maken voor de zorgontvanger, de zorggever stelt zich beschikbaar voor 

wat de zorgontvanger belangrijk vindt. Afstemmen is een proces van finetunen van het handelen 

of niet handelen. Dit proces ligt ingebed in de aansluiting. Aansluiten en afstemmen is een heen 

en weer gaand zoekproces waarbij de zorgontvanger en de zorggever beiden hun eigen inbreng 

hebben. De zorggever denkt mee, zoekt mee, geeft zijn eigen grenzen aan indien nodig en geeft 

ook aan als hij iets wel of niet verstandig vindt (Baart, 2018, pp. 89-90). De betrekking krijgt in 

de presentiebenadering niet alleen een instrumentele betekenis (de zorg kunnen identificeren), 

maar zij kan ook een goed in zichzelf zijn en krijgt dan een heilzame betekenis als een 

aandachtige vorm van erkenning, troost en bemoediging (Baart, 2018, p. 35). 

 https://www.vptz.nl/wp-content/uploads/2015/10/Kwaliteitskader-VPTZ-Nederland-korte-versie.pdf. Geraadpleegd 1 juni 2018.14

 De zorgontvanger is een relationeel wezen en komt met zijn relaties de zorg binnen (Baart, 2018, p.94).15
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 Evenals de zorgontvanger neemt ook de zorggever relaties mee in de betrekking. De 

vrijwilliger in het onderzoek neemt mee zijn relaties met VPTZ-Nederland, met het hospice, met 

collega’s, met familie, met vrienden en met zichzelf. In het present zijn, in het ‘er zijn met’ en 

het ‘er zijn voor’ tellen ook deze relaties en de wijze waarop de zorggever in deze relaties staat 

(Baart, 2018, p. 93). Papadatou wijst ook op de relationele, maatschappelijke en sociaal-culturele 

context waarin zorg geven plaatsvindt (2006, p. 16).  

2.7 Mensvisie en wederkerigheid in de presentiebenadering 

 ‘Er zijn met en er zijn voor’ de ander is gebaseerd op een visie op de mens ‘‘als verlangen om 

erkend te worden in zijn of haar streven naar leven in de concrete situatie van het 

leven’’ (Manschot, 2003, p. 35). Verlangen om erkend te worden in zijn of haar levensproject en 

dat te delen met anderen is volgens Manschot de essentie van mens-worden van mens-zijn waar 

de presentietheorie vanuit gaat. Een mens is aangewezen op aandacht, meeleven, meelijden en 

zorgen van andere mensen om zijn verlangen tot ontplooiing te kunnen brengen. Het ergste wat 

je een mens kunt aandoen is de ander niet te zien en niet uit te nodigen om er als mens te zijn in 

zijn verlangen naar een goed en gelukkig leven, aldus Manschot (2003, pp. 34-35). Baart (2018) 

merkt op dat een mens, mens-wordt door met en onder mensen te leven. Hij noemt dat een 

ontologisch kenmerk; ‘‘zo is de menselijke bestaanswijze maar ook zijn bestemming’’ (p. 93). En 

goede zorg staat ten dienste aan mens-worden en mens-zijn en helpt de mens om te zijn zoals hij 

er wil zijn voor zichzelf, voor zijn dierbaren en voor zijn medeburgers (Baart 2018, p. 35).  

 De zorggever (de presentiebeoefenaar) maakt contact en stemt zijn zorg af op het 

verlangen van de zorgontvanger, dat veel meer is dan een hulpvraag. Het verlangen van de 

zorgontvanger is breder en dieper dan genezen, of angst of pijn bestrijden enzovoort. Het 

verlangen is ook het leven te leven en dit ruimere verlangen verdient de volle aandacht van de 

zorggever (Baart, 2018; Nuy, 2007). Dat is de reden waarom de zorggever een betrekking 

aangaat met de zorgontvanger. Met zijn bekommernis, met zijn toegenegen zijn bevestigt de 

zorggever de kostbaarheid, de waardevolheid van de zorgontvanger. En deze op zijn beurt kan 

zich een kostbaar en waardevol mens weten (Baart, 2018; Nuy, 2007, p. 41). In de presentie-

benadering zijn handeling en relatie vervlochten, men spreekt van een uitdrukkingshandeling 

(Baart, 2018). 
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 Zoals hierboven uiteengezet is, is relationeel zorg geven geen éénrichtingsverkeer; zowel 

de zorgontvanger als de zorggever hebben hun eigen aandeel in het proces van zorg geven. 

Manschot (2003, p. 35) en Papadatou (2006, p. 16) verruimen het eigen aandeel van de 

zorggever door aan te geven dat het ‘er zijn met en er zijn voor’ de zorgontvanger, de zorggever 

ook kansen biedt om zichzelf en het leven op diepere lagen te leren kennen. Deze vorm van 

wederkerigheid is kenmerkend voor presentie. Elkaars aanwezigheid biedt ruimte aan nieuwe 

ervaringen, nieuwe verhalen, die een co-creatie zijn van beiden. Wederkerigheid en de visie op 

de mens als verlangen om erkend te worden in zijn of haar streven naar leven in de concrete 

situatie zijn kenmerken van presentie die raken aan de vraag naar de zin van leven (Manschot, 

2003, p. 36). Presentie, ‘er zijn met en er zijn voor’ de ander kan zowel voor de zorggever als de 

zorgontvanger een ervaring van zin geven. Daarmee sluiten zij aan op de visie dat een mens via 

zijn daden, zijn ervaringen en de ontmoeting met de medemens zin in zijn leven kan ervaren 

(Alma & Smaling, 2010, p. 203). 

Samenvattend kan gesteld worden dat de thema’s; motieven, ‘er zijn’ voor stervenden en naasten 

en samenwerking met collega’s een rol spelen in de bijdrage van vrijwilligers aan de palliatieve 

terminale zorg. Deze thema’s worden in het empirisch onderzoek gebruikt. Het thema motieven 

heeft een plaats gekregen in deelvraag 1. De thema’s ‘er zijn’ voor stervenden en naasten en 

samenwerking met collega’s hebben een plaats gekregen in deelvraag 2.  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3    Onderzoeksmethodologie 

3.1 Inleiding 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is een kwalitatief-interpretatief onderzoek 

uitgevoerd. Voor deze onderzoeksbenadering is gekozen omdat er een lacune is in de kennis ten 

aanzien van de betekenis van het doen van vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg voor 

de vrijwilliger. Omdat het object van kwalitatief-interpretatief onderzoek de leefwereld van de 

onderzochten, hun betekeniswereld en werkelijkheidsconstructies is, biedt deze onderzoeks-

benadering mogelijkheden om de betekenis - vanuit hun perspectief - te leren kennen, te 

beschrijven en waar mogelijk te verklaren (Wester & Peters, 2009, p. 21).  

 Binnen kwalitatief-interpretatief onderzoek worden drie hoofdvormen onderscheiden; de 

etnografische studie, de gevalsstudie (case study) en de gefundeerde theoriebenadering 

(grounded theory) (Boeije, 2012, p. 20). De etnografische studie is gericht op het schetsen van 

een beeld van een culturele groep, bijvoorbeeld de cultuur onder Marokkaanse jongens in 

Rotterdam-Zuid. Bij een gevalsstudie wordt een verschijnsel zoveel mogelijk in zijn geheel en in 

de natuurlijke context bestudeerd. De gefundeerde theoriebenadering heeft als doel begrips- of 

theorieontwikkeling. De theorie die stap voor stap ontwikkeld wordt, is gebaseerd op 

systematisch verkregen en geanalyseerd datamateriaal (Boeije, 2012, p. 20). De aanpak van mijn 

onderzoek is gebaseerd op de gefundeerde theoriebenadering. 

3.2 Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie bestaat uit VPTZ-vrijwilligers in Nederland. De onderzoekseenheid 

bestaat uit de afzonderlijke VPTZ-vrijwilligers die een brief geschreven hebben naar aanleiding 

van de oproep op de site van VPTZ Nederland en in Antenne (digitale versie). Honderddertig 

vrijwilligers zijn op de uitnodiging ingegaan en hebben een brief geschreven. Daarvan hebben 

honderd vrijwilligers hun brief digitaal en dertig vrijwilligers per post verstuurd. De lengte van 

de brieven varieert maar is gemiddeld één pagina. Met het oog op het grote aantal brieven en de 

beperkte omvang van mijn onderzoek is in onderling overleg besloten om alleen de digitale 

brieven mee te nemen in de analyse. De brieven die per post verstuurd zijn, zijn niet gelezen. 

Dus een antwoord op de vraag of er een kans bestaat dat de digitale respondenten en de pen-en-

papier respondenten belangrijke verschillen kennen, kan niet worden gegeven. Onder de honderd 

vrijwilligers die hun brief digitaal verstuurd hebben, zijn vijfentachtig vrouwen en vijftien 
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mannen en ruim de helft is ouder dan zestig jaar. Een ruime meerderheid doet langer dan drie 

jaar vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg. 

3.3 Ontwerp & de methode van dataverzameling 

Via een oproep – een uitnodiging - op de site van VPTZ-Nederland en in Antenne, het 

driemaandelijks bulletin van VPTZ (digitale versie) zijn VPTZ-vrijwilligers gevraagd een brief 

te schrijven over hun ervaringen met het doen van vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale 

zorg en over de betekenis van deze ervaringen voor henzelf als zorgverlener en als persoon. De 

uitnodiging is in samenspraak met de verantwoordelijke voor de communicatie van VPTZ-

Nederland ontwikkeld. In de uitnodiging worden de vrijwilligers gevraagd om een brief te 

schrijven over wat het vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg hun geeft. Er zijn geen 

specifieke eisen gesteld aan de vorm en de lengte van de brief. De keuze voor de inzet van de 

site van VPTZ-Nederland en Antenne, het driemaandelijks bulletin van VPTZ (digitale versie), is 

in overleg met VPTZ-Nederland en Prof. dr. Anne Goossensen, hoogleraar Zorgethische 

aspecten van de Informele zorg en bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 

aan de Universiteit voor Humanistiek gemaakt. In bijlage 1 is de uitnodiging opgenomen. De 

brieven van de VPTZ-vrijwilligers vormen het onderzoeksmateriaal van mijn onderzoek. 

3.4 Dataverwerking en analyse 

De digitale brieven zijn naar mijn mailadres van de Universiteit voor Humanistiek gestuurd. In 

de zomer van 2014 heb ik digitale kopieën van de honderd digitale brieven inclusief dertig 

originele papieren brieven overhandigd aan Anne Goossensen ter bewaring in het archief van de 

Universiteit voor Humanistiek. Evenals de dertig originele brieven zijn de honderd kopieën van 

de digitale brieven niet geanonimiseerd. De citaten in het verslag van het onderzoek zijn wel 

geanonimiseerd.  

 Voor de analyse van de brieven heb ik mij laten inspireren door de theorie over 

kwalitatieve analyse, in het bijzonder de gefundeerde theoriebenadering volgens Wester en 

Peters (2009) en (een deel van) het coderingsschema van Boeije (2012). De vraagstelling van het 

onderzoek geeft aan op welke vragen een antwoord gezocht wordt (Wester, & Peters, 2009, p. 

80). In de analyse worden de data geanalyseerd volgens de deelvragen en de daarin genoemde 

thema’s. Het thema van deelvraag 1 en een deel van de thema’s van deelvraag 2 zijn theoretisch 
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vastgesteld en een deel van de thema’s van deelvraag 2 zijn inductief, uit de gegevens gehaald. 

Het onderzoek is gestart met een voorlopig theoretisch kader. Voorafgaand aan de analyse van 

het onderzoeksmateriaal heb ik een aantal begrippen gekozen. Wester en Peters spreken van 

‘sensitizing concepts’. Deze concepten zijn een richtsnoer voor de waarneming en de analyse, 

het zijn suggesties onder welke hoek de onderzoeker naar de data kan kijken (2009, p. 24). Het 

theoretisch kader is gaandeweg het onderzoek verder uitgebreid omdat het materiaal daar 

aanleiding toe gaf. In de loop van het onderzoek zijn er daarom nieuwe sensitizing concepts 

ontwikkeld en ook deze hebben uiteindelijk vanuit het onderzoek inhoud gekregen. Voor een 

overzicht van de sensitizing concepts verwijs ik u naar bijlage 3. Bij de analyse heb ik gebruik 

gemaakt van de eerste twee fasen van het coderingsschema van Boeije (2012), te weten ‘open 

coderen’ en ‘axiaal coderen’.  

 In de eerste fase van het analyseproces heb ik de brieven bij wijze van spreken in stukjes 

geknipt en de stukjes of fragmenten samengevoegd die qua thema bij elkaar horen. Vervolgens 

heb ik de brieven met elkaar vergeleken en de fragmenten samengevoegd die over hetzelfde 

thema gaan, daarbij rekening houdend met de variaties binnen de thema’s. Vergelijking is een 

belangrijke pijler van de analysemethode van de gefundeerde theoriebenadering (Boeije, 2012, p. 

75). De thema’s en de variaties binnen de thema’s heb ik een naam - een code - meegegeven. 

Boeije omschrijft deze fase als het uiteenrafelen van de gegevens over een bepaald onderwerp in 

categorieën en het benoemen van deze categorieën met begrippen - men spreekt dan van ‘open 

coderen’ (2012, p. 63). Op een gegeven moment bleek dat er geen nieuwe thema’s, dus geen 

nieuwe codes, meer nodig waren om de brieven - te thematiseren en te coderen. Boeije merkt op 

dat er dan sprake is van verzadiging (2012, p. 98).  

 In de tweede fase van het analyseproces ben ik op zoek gegaan naar verschillen en 

overeenkomsten binnen de thema’s met als doel een beschrijving te geven van het thema. 

Sommige codes zijn gesplitst, gewijzigd of toegevoegd - men spreekt dan van ‘axiaal coderen’. 

Ik heb geen gebruik gemaakt van de derde fase - het selectief coderen - omdat mijn onderzoek 

zich vooral gericht heeft op begripsontwikkeling. Het komt vaker voor dat dit type onderzoek 

niet uitmondt in een theoretisch model (Boeije, 2012, p. 22). Mijn onderzoeksdoel was het 

exploreren en beschrijven van betekenissen van het doen van vrijwilligerswerk in de palliatieve 

terminale zorg voor vrijwilligers.  
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4    Resultaten 
Hoofdstuk 4 beantwoordt de deelvragen op basis van de analyse van het onderzoeksmateriaal. 

Paragraaf 4.1 geeft antwoord op deelvraag 1: Wat zijn de motieven van vrijwilligers voor hun 

keuze om vrijwilliger te worden in de palliatieve terminale zorg? De paragrafen 4.2 t/m 4.5 

geven antwoord op deelvraag 2: Welke betekenissen komen er voort uit ‘er zijn’, uit de intenties 

van vrijwilligers, uit de vrijwilliger als mens en uit de samenwerking met collega’s? En tot slot 

wordt deelvraag 3: In hoeverre komen de functionele motivatiecategorieën van het IMHPCV-

model overeen met de betekenis van het doen van vrijwilligerswerk voor vrijwilligers en waarin 

schieten zij te kort? beantwoord in paragraaf 4.6. 

4.1 Motieven van vrijwilligers voor hun keuze om vrijwilliger te worden  

4.1.1 Inleiding 

Het thema motieven is vanuit het theoretisch kader vastgesteld. Op grond van het onderzoek 

kunnen verschillende motieven worden onderscheiden voor de keuze om vrijwilliger te worden 

in de palliatieve terminale zorg, ik spreek in het vervolg kortweg van vrijwilliger worden. Naast 

verschillende motieven kunnen ook verschillende combinaties van motieven worden 

onderscheiden. Motieven van vrijwilligers blijken samen te hangen met demografische 

kenmerken, bijvoorbeeld leeftijd, en met persoonlijke verlieservaringen. Twee motieven die 

relatief vaak genoemd worden als reden om actief te worden als vrijwilliger zijn: iets voor 

anderen willen betekenen en interesse voor het sterven en voor de dood. Hieruit blijkt dat 

altruïsme (gericht op de ander) en egoïsme (gericht op jezelf) beide drijfveren zijn om 

vrijwilliger te worden. 

4.1.2 Iets voor anderen willen betekenen  

Iets voor anderen willen betekenen is voor veel vrijwilligers een motief geweest voor hun keuze 

om vrijwilliger te worden. Er komen ook formuleringen voor die in het verlengde hiervan liggen, 

bijvoorbeeld: iets voor mijn medemens willen doen en mijn medemens willen helpen. 

Vrijwilliger (50) schrijft: ‘Sinds kort ben ik gestopt met mijn werk als verpleegkundige. Ik heb 

ruim 40 jaar in de gezondheidszorg gewerkt en heb op allerlei plaatsen ervaring opgedaan. 

Omdat ik mij nog heel goed voel en best wat werk kan verzetten, wil ik nog iets betekenen voor 

de medemens’. De motivatie van deze vrijwilliger is een combinatie van motieven. Zij wil graag 
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iets betekenen voor haar medemens en zij wil ook nog iets doen met al haar werkervaring, 

temeer omdat zij altijd met veel plezier en dankbaarheid gewerkt heeft. Zij wil haar kennis en 

haar kunde - haar mens-zijn - inzetten ten dienste van haar medemens in de laatste fase van zijn 

leven en zijn naaste(n). Zij is van mening dat zij haar medemensen iets te bieden heeft.  

 Vrijwilliger (50) is niet de enige vrijwilliger die in de zorg gewerkt heeft. Er zijn meer 

vrijwilligers die professioneel in de zorg gewerkt hebben. Vrijwilliger (41) schrijft: ‘In 2008 ging 

ik met pensioen, 61 jaar oud. Heb altijd gewerkt (parttime), aanvankelijk als kinderarts 

(AGNIO) 7 jaar, daarna als jeugdarts. Omdat ik me een bevoorrecht mens voel (ben gezond en 

heb een riant pensioen), heb ik “over” in mijn bagage en dacht: dat ga ik belangeloos uitdelen…

Nou ja, belangeloos ……….De keus viel op een hospice, omdat: Ik heb me (bijna) altijd 

beziggehouden met het begin van het leven (waar preventie een grote rol speelt), maar alles wat 

komt gaat ook……. vroeg of laat moet er wel gestorven worden. Dat is ons gezamenlijk lot en 

daar komt echt niemand onderuit. En als mensen ongeneeslijk ziek zijn en in de palliatieve 

terminale fase komen, is preventie van nul en generlei waarde, maar integrale liefdevolle zorg 

des te meer. Integraal wil zeggen: op het hele menszijn gericht en op deze unieke persoon’. 

Vrijwilliger (41) heeft volop tijd, energie en geluk waar zij graag anderen in wil laten delen. Zij 

is zich bewust dat het leven een begin en een einde heeft. Voor haar is het einde van het leven 

deel van het leven en evenals het begin van het leven, vraagt ook het einde aandacht en zorg. De 

zorg voor het einde van het leven is voor haar een andere zorg dan de zorg voor het begin van het 

leven. Als hospice-vrijwilliger wil zij haar steentje bijdragen aan de zorg voor het einde van het 

leven. 

 Een enkele vrijwilliger werkt nog in de zorg. Vrijwilliger (67) schrijft: ‘Sinds zeven jaar 

werk ik in een hospice als vrijwilliger in de zorg. Ik ben 56 jaar en opgeleid als A-

verpleegkundige. Professioneel werk ik in een verzorgingshuis. Het werken in een hospice leek 

mij een mooie tegenhanger voor mijn eigen baan. Het kunnen geven van de volle aandacht aan 

een mens in het hospice tegenover het snelle doelgerichte werk in een verzorgingshuis. Deze 

verwachting is helemaal uitgekomen’. Het werken in het hospice is voor vrijwilliger (67) een 

aanvulling op het werken in het verzorgingshuis waar zij niet toekomt aan tijd nemen voor 

bewoners en aandacht hebben voor heel de mens in plaats van partiële aandacht en zorg. Het 

werken in het hospice maakt haar leven meer compleet.  
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 In de motivaties van vrijwilligers die uit de zorg komen of nog in de zorg werken 

resoneren ervaringen uit het professionele leven. Het zijn onder andere ervaringen waarin 

tijdsdruk en verantwoordelijk een rol spelen. Als vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg 

staan ze niet onder tijdsdruk. Als vrijwilliger kunnen ze met volle aandacht en liefde, zorg geven 

aan heel de mens die binnen afzienbare tijd gaat sterven, en aan zijn naasten.  

 Er zijn ook vrijwilligers met een andere professionele achtergrond dan de zorg. 

Vrijwilliger (30) schrijft: ‘Verplicht met pensioen op mijn 55ste. Daarna tot mijn 61ste gewerkt 

als energie-adviseur bij een grote Europees bedrijf en daarna tot mijn 70ste mijn eigen 

onderneming, Energie Consultant, voor een aantal grote chemische bedrijven in Nederland zoals 

DSM, Shell Chemie en Akzo. Mijn laatste functie bij Dow Chemical was directeur Energie. Toen 

ik stopte ben ik bij het Hospice begonnen. De idee was, ik heb nu voor veel geld gewerkt en ga 

nu wat voor mijn medemens doen’. Geld verdienen - veel geld verdienen - lijkt een belangrijk 

motief geweest te zijn in het professionele leven van deze vrijwilliger. Op zijn zeventigste besluit 

hij iets terug te gaan geven aan zijn medemensen door te gaan werken in een hospice, zonder 

daar geld voor terug te vragen. De idee dat hij iets terug moet geven aan de samenleving en/of de 

wens zich beter te voelen over zichzelf, zijn andere motieven die mogelijk ook een rol gespeeld 

kunnen hebben.  

 Verandering van persoonlijke leefomstandigheden door pensionering, ontslag of 

verhuizing naar een andere woonplaats is trouwens voor meerdere vrijwilligers aanleiding 

geweest voor de keuze om zich in te zetten voor de palliatieve terminale zorg. Een vrijwilliger 

(79) schrijft: ‘Ruim 5,5 jaar geleden is het hospice “Het huis aan de vecht” geopend. Ik heb deze 

ontwikkeling indertijd met grote belangstelling in de media gevolgd. Ik had indertijd een hele 

drukke baan, maar heb wel vaak gedacht ‘wat zou het mooi en dankbaar zijn om daar te 

werken’. Toen ik mijn baan verloor in november 2011 door de recessie heb ik me in 2012 dan 

ook aangemeld als vrijwilliger’. Voordat vrijwilliger (79) de keuze maakte om vrijwilliger te 

worden, voelde zij zich al betrokken bij het hospice ‘Het huis aan de vecht’; er was al sprake van 

verbinding. Meerdere vrijwilligers zijn op enigerlei wijze al verbonden met palliatieve terminale 

zorg voordat zij besluiten vrijwilliger te worden. 

 Iets voor anderen willen betekenen wordt door een aantal vrijwilligers verbonden met het 

verlangen om het leven op een (meer) zinvolle en betekenisvolle manier inhoud en vorm te 

geven. Het verlangen naar zin en betekenis is de opmaat om iets voor anderen te willen doen. 
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Met de keuze om vrijwilliger te worden in de palliatieve terminale zorg hoopt men niet alleen 

van betekenis te zijn voor de ander, maar ook hoopt men dat het vrijwilligerswerk betekenis en 

zin geeft aan het eigen persoonlijke leven. Vrijwilliger (49) schrijft: ‘Ik ben dit werk gaan doen 

omdat ik mijn gevoel van zingeving kwijt was. De enige manier om mijzelf te helpen was om dat 

te doen wat ik graag wilde. Ik wilde zingen, dansen en zinvol zijn. Dus heb ik me aangemeld bij 

een zanggroep voor vrouwen, ben ik vrijwilliger geworden bij Stichting For Dance & Fun - 

dansen met mensen met een verstandelijke beperking - én ik heb me als vrijwilliger opgegeven 

bij de VPTZ’. Het zoek-zijn van het gevoel van zingeving wordt niet door meer vrijwilligers 

beschreven als aanleiding om vrijwilliger te worden. Vrijwilliger (49) is hierop een uitzondering. 

4.1.3 Interesse voor het sterven en voor de dood 

 Interesse voor het sterven en voor de dood is het andere motief dat vrijwilligers relatief 

vaak noemen als reden voor hun keuze om vrijwilliger te worden. Interesse voor de dood wordt 

in een aantal brieven verwoord met nieuwsgierig zijn naar het mysterie. Evenals de geboorte 

wordt de dood beleeft als een mysterie: ‘Rond dood en geboorte openbaart zich vaak “het 

mysterie.” Ik ben daar nieuwsgierig naar’ vrijwilliger (64). Men heeft innerlijke vragen over de 

dood: hoe zijn mensen als ze weten dat ze dood gaan, wat denken en doen ze als ze hun einde 

naderen en wat komt er na de dood? Vrijwilliger (20) schrijft: ‘In oktober ben ik tien jaar als 

vrijwilliger werkzaam in het hospice. Heb zelf veel met de dood te maken gehad en wilde de 

vinger achter dit mysterie krijgen enerzijds en anderzijds een luisterend oor en een verzorgende 

hand betekenen’. Naast haar wens om te leren over het sterven en de dood wil de vrijwilliger ook 

de mens bijstaan die binnen afzienbare tijd gaat sterven door hulp te bieden, zorg te geven en te 

luisteren naar de stem, naar de verhalen van de ander. Voor meerdere vrijwilligers zijn beide 

motieven van invloed geweest op hun keuze om vrijwilliger te worden.    

 Verschillende vrijwilligers interesseren zich voor het sterven en de dood met als doel een 

integratie van het sterven en de dood in het eigen bestaan. Vrijwilliger (32) schrijft: ‘Ik had daar 

een paar redenen voor: ’ik heb het sterven van beide ouders van nabij meegemaakt. Dat voelt 

nog steeds heel natuurlijk. Ik heb het als een heel verrijkende beleving ervaren. Mede hierdoor is 

mijn nieuwsgierigheid naar de dood gewekt. Ik kwam op een leeftijd dat de dood dichterbij komt. 

Ik wilde daarover meer te weten komen, zodat ik mijn eigen sterfelijkheid beter kan hanteren (als 

dat ooit zal lukken). En dat betreft niet alleen mijn eigen dood, maar ook die van mijn partner’. 
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Vrijwilliger (32) wil meer te weten komen over hoe mensen in de laatste fase van hun leven 

eindigheid tegemoet treden in de hoop dat zij daardoor haar eigen eindigheid en de eindigheid 

van haar partner beter tegemoet kan treden. Leven met een partner die ziek is en de dood in de 

ogen kijkt, doet iets anders met je dan leven met de eigen eindigheid. Temeer omdat het leven 

ophoudt met het eigen sterven, terwijl je partner zonder jou doorgaat met leven.  

 Wat veel vrijwilligers gemeen hebben zijn persoonlijke ervaringen met de dood van 

mensen nabij en veraf. Deze verlieservaringen zijn voor velen van hen de grond waarin hun 

motieven geworteld zijn. Vrijwilligers beschrijven goede en minder goede ervaringen. 

Vrijwilliger (35) schrijft: ‘In het jaar 2000 en 2001 zijn mijn ouders en mijn schoonvader 

overleden. Wij als kinderen hebben samen onze ouders begeleid in hun gaan naar de overkant. 

Thuis in hun eigen omgeving, tussen hun eigen vertrouwde spulletjes en erg belangrijk; omgeven 

door de liefde van ons. Wat een mooie bijzondere ervaring. Een ervaring die eigenlijk iedereen 

op deze manier zou moeten mee maken. En ik zou daar in willen bijdragen. Sterven in een goede, 

vertrouwde en huiselijke omgeving’. Voor meerdere vrijwilligers geldt dat hun eigen 

betekenisvolle en rijke ervaringen met terminale zorg voor naasten - thuis of in het hospice - hun 

heeft geïnspireerd zich in te gaan zetten voor palliatieve terminale zorg, omdat zij deze 

bijzondere en betekenisvolle ervaringen ook andere mensen gunnen. Een enkele vrijwilliger 

schrijft over ervaringen van gemis aan zorg. Vrijwilliger (12) schrijft: ‘Door de ervaring in een 

tehuis voor demente bejaarden, waar mijn beide ouders na elkaar zijn opgenomen geweest, ben 

ik dit werk gaan doen. Er was namelijk te weinig zorg en aandacht voor mijn ouders en familie 

in de laatste fase van hun leven. Ik wil in het hospice die zorg en aandacht geven waarvan ik 

vond dat mijn ouders te weinig kregen’. De ouders van de vrijwilliger hebben liefdevolle zorg en 

aandacht van verzorgenden en/of verpleegkundigen in de laatste fase van hun leven moeten 

ontberen, een pijnlijke ervaring voor haar ouders en haarzelf. De vrijwilliger is geraakt door het 

tekort aan zorg en het lijden van haar ouders. Deze ervaring motiveert haar om vrijwilliger te 

worden in het hospice om zo bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Het 

vrijwilligerswerk biedt haar de gelegenheid om datgene wat voor haar van waarde is in de zorg 

te leven en te beleven.  

 Samenvattend: de motieven iets voor anderen willen betekenen en interesse voor het 

sterven en de dood kennen ieder verschillende verschijningsvormen; de verschijningsvorm is per 

vrijwilliger anders. Beide motieven komen vaak voor in combinatie met zowel altruïstische als 
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egoïstische motieven. Beide motieven worden evenals andere motieven beïnvloed door de 

levensloop en door situaties en gebeurtenissen die de vrijwilliger gedurende zijn leven 

meemaakt. 

4.2 Betekenissen die voortkomen uit ‘er zijn’ 

4.2.1 Inleiding 

Het thema ‘er zijn’ is vastgesteld vanuit het theoretisch kader en krijgt aan de hand van de 

bevindingen inhoud - op een inductieve wijze. ‘Nooit is de gang van zaken voorspelbaar, zoals 

de mensen allemaal verschillend zijn is ook de laatste levensfase (en het sterven) steeds weer 

anders’ (vrijwilliger 22). Vrijwilligers ervaren dat de medemens in de laatste fase van zijn leven 

en zijn naasten geheel op hun eigen, unieke wijze het leven tot het einde toe (willen) leven. 

Vrijwilligers proberen in het zorg geven tegemoet te komen aan de kwetsbaarheid , aan de 16

kracht, aan het eigene, aan het unieke van deze medemens in de laatste fase van zijn leven en 

zijn naaste(n). Hoe komen vrijwilligers daaraan tegemoet? De vrijwilligers schrijven dat zij dat 

doen door ‘er te zijn’ voor de ander. Omdat het kwetsbare, het eigene, het unieke niet altijd 

duidelijk is - niet altijd voor het oprapen ligt - en per moment kan wisselen gaan vrijwilligers 

daar naar op zoek. ‘Er zijn’ toont zich in de brieven als ‘er zijn met’ de stervende en zijn 

naaste(n). ‘Er zijn met’ staat in het teken van aansluiten, door aandachtig te voelen, te kijken en 

te luisteren wat zich in het leven van de stervende en zijn naaste(n) - in het hier en nu - aandient. 

‘Er zijn’ toont zich ook als ‘er zijn voor’ de stervende en zijn naaste(n), dat gekenmerkt wordt 

door afstemmen, finetunen van het zorg geven. Beide kanten zijn met elkaar vervlochten. In de 

volgende paragrafen 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3 worden betekenissen voor vrijwilligers die 

samenhangen met ‘er zijn’ beschreven.  

4.2.2 Betekenissen die voortkomen uit de voorbereiding 

Verschillende vrijwilligers schrijven dat zij de ontmoeting met de medemens in de laatste fase 

van zijn leven en zijn naaste(n) voorbereiden. Vrijwilliger (34) schrijft: ‘Ik vind het heerlijk dat 

ik als de deur van het hospice sluit ik er ook helemaal voor de gasten kan zijn. Thuis is even weg 

en ik richt me op wat er komen gaat. Ik moet altijd zo’n twintig minuten rijden en probeer me 

 Mensen zijn kwetsbaar - behoort tot de condition humaine en tegelijkertijd zijn velen van hen ook sterk. (http://keafogelberg.nl/data/files/16

Voordracht_Mieke_Grypdonck%202e%20versie%20nov%2006.pdf. Geraadpleegd 1 juli 2018.
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dan helemaal leeg te maken zodat alles er in kan. Iedereen mag zijn zoals hij/zij is met hun eigen 

levensbagage wat soms heel heftig is’. Vrijwilliger (34) maakt innerlijk ruimte door de 

beslommeringen van haar eigen leven terug te houden, los te laten. Zodat zij de medemens in de 

laatste fase van zijn leven en zijn naaste(n) innerlijk ruimte kan geven die aansluit op wie zij zijn 

en op hun ervaringen. Zij vindt dat ‘heerlijk’ om te doen. Uit de brieven blijkt dat de vrijwilligers 

de ontmoeting met de medemens in de laatste fase van zijn leven en zijn naaste(n) op 

verschillende manieren voorbereiden. Voor een vrijwilliger bestaat de voorbereiding uit het lezen 

van het dossier van de patiënt en de namen van de nieuwe patiënten uit het hoofd leren. Voor een 

andere vrijwilliger bestaat de voorbereiding uit stil staan bij datgene wat voorafgegaan is voordat 

patiënten in het hospice komen. Deze vrijwilligers willen weten wie de patiënt geweest is en wie 

hij is. Daarmee tonen zij hem respect en erkenning. Het voorbereiden staat in het teken van 

aanpassen en afstemmen op de situatie en de wensen van de stervende en zijn naaste(n). 

Proberen te ‘zijn in het hier en nu’, zich proberen open te stellen voor datgene wat zich aandient 

en respect en erkenning tonen zijn aspecten van voorbereiden die door bovenstaande 

vrijwilligers als waardevol en betekenisvol ervaren worden. 

 Vrijwilliger 34 vervolgt haar brief met: ‘Ik wordt warm als ik bij de mensen binnen mag 

komen en verwonder me nog steeds dat ik op het kwetsbaarste deel van iemands leven heel dicht 

bij mag komen’. Vrijwilliger (34) ziet er iedere keer weer vanop omdat zij er niet vanuit gaat - 

omdat zij het niet verwacht - dat zij de mens in de laatste fase van zijn leven en zijn naaste(n) 

nabij mag komen en nabij mag zijn in ‘het kwetsbaarste deel van het leven’. Als dat dan wel 

gebeurd geeft haar dat een warm gevoel. Uit meerdere brieven blijkt dat vrijwilligers het nabij 

komen en nabij zijn van stervenden en naasten niet als gegeven beschouwen en dat zij het als 

heel bijzonder ervaren. Vrijwilliger (39) schrijft: ‘Wat mij het meest raakt is dat mensen jou 

toelaten in een moment van hun leven wat eindig is. Ik vind het elke keer zo bijzonder dat je mag 

luisteren naar hun verhaal, hun hand mag vasthouden. Dat ze hun tranen laten gaan en daarna 

ook weer kunnen glimlachen. Ik heb er nog geen woorden voor, misschien komen die ook nooit’. 

Toegelaten worden en er mogen zijn voor de stervende en zijn naaste(n) raakt ook deze 

vrijwilliger persoonlijk. Het is een geraaktheid die zij duidelijk innerlijk ervaart maar voor haar 

moeilijk in taal te vatten is. De ervaring van toegelaten worden in de intimiteit, in de 

kwetsbaarheid van de laatste fase van het leven, door stervenden en naasten is voor vrijwilliger 

(39) en ook voor verschillende andere vrijwilligers aanleiding voor velerlei positieve gevoelens. 
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Bijvoorbeeld gevoelens van warmte, gevoelens van rijkdom en gevoelens van ontroering. Enkele 

vrijwilligers verbinden nabij mogen komen en nabij mogen zijn met vertrouwen krijgen van de 

medemens in de laatste fase van zijn leven en zijn naaste(n). Vertrouwen waar zij behoedzaam 

mee om willen gaan. 

4.2.3 Leren zien door aandachtig te kijken 

Vrijwilligers komen nabij en zijn nabij door aandachtig te kijken en te voelen. ‘Er zijn’ betekent 

dan de medemens in de laatste fase van zijn leven en zijn naaste(n) zien zoals ze zijn; kwetsbaar, 

verdrietig, met verlies van dierbaren aan de dood of aan het leven, maar ook sterk, rijk aan 

ervaringen, rijk aan verbindingen of juist eenzaam. Vrijwilliger (62) schrijft: ‘Veel te jong. Drie 

woorden die vaak zijn uitgesproken de laatste tijd, want in de eerste periode van dit jaar zijn er 

relatief veel jonge mensen opgenomen in het hospice. Moeders die uitbehandeld zijn in het 

ziekenhuis. Die thuis zo graag de veiligheid en geborgenheid voor hun soms nog jonge kinderen 

willen garanderen. Omdat ze niet meer de juiste verzorging thuis kunnen ontvangen, zijn ze 

genoodzaakt om in ons hospice te verblijven. Op bed naast de ernstig zieke moeder zie je haar 

kind. Op het oog tevreden spelend met het meegebrachte speelgoed. Maar de blik in de ogen 

vertelt meer dan woorden kunnen zeggen. Deze moeder, die nog een heel leven voor zich zou 

moeten hebben, is bij ons om afscheid te nemen’. Vrijwilliger (62) kijkt aandachtig, kijkt diep 

naar de doodzieke moeder en naar haar spelende kind naast haar op bed. Ze leest niet alleen af 

aan het kind wat ze ziet. Ze verplaatst zich in het kind, als het ware door de ogen van het kind op 

diens positie, als kind kijkt ze mee naar de leefwereld die dan in beeld komt. Zo krijgt ze een 

gevoel, een indruk van wat het voor het kind betekent dat zijn moeder ziek is en het leven in de 

nabije toekomst zal verlaten. Op deze wijze aandachtig kijken, door je ook te verplaatsen in de 

ander is hoe vrijwilligers te werk gaan blijkt uit verschillende brieven. Vrijwilligers proberen de 

medemens in de laatste fase van zijn leven en zijn naaste(n) te zien zoals ze zijn, zoals zij het 

leven (willen) leiden tot het einde toe en proberen daarbij aan te sluiten en daarop af te stemmen. 

In het aandachtig kijken erkennen en respecteren vrijwilligers de stervende en zijn naaste(n) en 

laten hen niet alleen. Deze ervaringen worden door vrijwilligers als waardevol ervaren. 

 De ene keer ‘lukt’ het aandachtig kijken beter dan de andere keer. Vrijwilliger (73) 

schrijft: ‘Ik wist wel dat ik veel zou leren maar wist niet welke dingen dat zouden zijn. Ik heb bijv. 

geleerd beter naar de gasten te kijken naar wat hij of zij graag wil. Dus iets voorzichtiger te zijn 
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maar toch gewoon te blijven in de omgang. Ik leer ook veel van andere vrijwilligers en van de 

buurtzorg door te zien hoe zij dingen oppakken en ermee omgaan’. Vrijwilligers leren aandachtig 

te kijken in de praktijk van het zorg geven, in de praktijk van het ‘er zijn met’ en het ‘er zijn 

voor’ de ander. Collega-vrijwilligers, en collega-professionals zijn daarbij een bron van 

inspiratie.  

4.2.4 Leren horen door aandachtig te luisteren 

Naast aandachtig kijken komen vrijwilligers nabij en zijn ze nabij door aandachtig te luisteren. 

Verschillende vrijwilligers merken op dat ze niet zo vaak een gesprek hebben met de medemens 

in de laatste fase van zijn leven. Ze luisteren meer naar verhalen, naar waar de stervende op dat 

moment graag over wil vertellen, over wat hem bezighoudt, over wat hem aan het hart gaat, over 

zijn geleefde leven, op waar hij trots op is of verdrietig over is. Vooral tijdens avonddiensten is er 

gelegenheid, en tijd om naast het bed te gaan zitten en te luisteren. Vrijwilliger (60) schrijft: ‘Je 

hoeft alleen maar te luisteren waardoor hij/zij gehoord en gezien wordt. Zo worden wij op onze 

beurt ook weer gezien. Het is genoeg om er voor iemand te zijn’. Vrijwilliger (60) beleeft haar 

luisteren als een wederkerigheid waarbij de stervende zich gehoord en gezien voelt door haar en 

zij op haar beurt, zich gehoord en gezien voelt door de stervende. Meerdere vrijwilligers 

schrijven over wederkerigheid. Zij ervaren dat in het zorg geven aan stervenden en naasten zij 

ook ontvangen. Vrijwilliger (25) schrijft: ‘Het "er zijn" voor onze gasten en hun familie is een 

wederkerend aspect waar je jezelf kunt ontplooien. Door de ervaringen met de diverse gasten 

leer je elke keer opnieuw hoe te handelen of juist niet te handelen’. Door haar ervaringen van 

hoe te handelen of juist niet te handelen bouwt vrijwilliger (25) relevante kennis op. Deze kennis 

is nauw verbonden met de praktijk van zorg geven, van aansluiten en afstemmen. Deze kennis is 

niet statisch maar fluïde. In de paragraaf Vrijwilliger als mens: persoonlijke ontwikkeling wordt 

nader ingegaan op zelfontplooiing als betekenis van het doen van vrijwilligerswerk in de 

palliatieve terminale zorg voor vrijwilligers.  

 Er zijn ook momenten van luisteren naar de stilte, momenten waarin er niet gesproken 

wordt. Momenten waarin ‘er zijn’ zich toont als bijvoorbeeld het vasthouden van iemands hand 

of in stilte kijken naar de zonsondergang. Deze momenten van stilte zijn krachtig en waardevol. 

Een vrijwilliger (23) schrijft: ‘Het werken in het hospice daar heb ik veel geleerd. Vooral 

luisteren en dat het goed is om er alleen maar te zijn! Je hoeft niet altijd te praten, stilte zegt 
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zoveel meer dan woorden’. Door aandachtig te luisteren leren vrijwilligers de medemens in de 

laatste fase van zijn leven en zijn naaste(n) kennen. Evenals aandachtig kijken leren vrijwilligers 

in de praktijk van het zorg geven ook aandachtig te luisteren. Zij leren dat aandachtig luisteren 

ondermeer betekent geen oplossingen aandragen en geen adviezen geven. Zij leren ook eigen 

behoeften, bijvoorbeeld de behoefte aan een gesprek over diepere gevoelens, ondergeschikt te 

maken aan de behoeften van stervenden en naasten, aldus sommige vrijwilligers. In het 

aandachtig luisteren erkennen en respecteren vrijwilligers de stervenden en zijn naaste(n) en 

laten hen niet alleen.  

4.2.5 Betekenissen die voortvloeien uit afgestemd zorg geven; het gewone, het alledaagse 

‘Soms maak je gewoon een praatje met iemand. Soms moet je alleen maar aanwezig zijn en lees 

je een half boek uit. Een andere keer stort iemand direct als je binnen komt zijn hart bij je uit. Al 

bij de eerste kennismaking! Dat vind ik zo bijzonder. Bij anderen is het niet zo duidelijk wat ze 

van me verwachten. Dan probeer ik ze “te lezen”. Wat zouden ze prettig vinden? Willen ze 

praten of juist niet? En als ze niet willen praten: hoe zorg ik ervoor dat ik “bereikbaar” voor ze 

blijf als me iets willen vragen’ vrijwilliger (56). Uit het voorgaande fragment komt naar voren 

dat vrijwilliger (56) - en met haar vele andere vrijwilligers - haar zorg afstemt (probeert af te 

stemmen) op de situatie, op de behoeften, op het eigen leven van de stervende en zijn naaste(n). 

In de praktijk blijkt dan dat ‘er zijn’ het ene moment betekent een zoeken naar de behoefte van 

de stervende, een ander moment betekent het een laten of een luisteren of aanwezig zijn in 

waakzaamheid en weer een ander moment betekent het iets doen.  

 Het zijn dikwijls kleine dingen, dingen die passen in het gewone leven, in het alledaagse 

leven, die de medemens en zijn naasten ondersteunen om het leven wat hen samen rest nog zo 

goed mogelijk te leven; het opschudden van een kussen, een raam open zetten om de frisse lucht 

of het zingen van de vogels binnen te laten. Maar ook maaltijden bereiden die aansluiten op de 

voorkeuren van de stervenden. Maaltijden die ze lekker vinden en waar ze blij van worden, die 

uitnodigen om te eten. Vrijwilliger (23) schrijft: ‘En het zijn de kleine dingen waar je de mensen 

een goed gevoel mee kunt geven voor die dag of dat moment. Dat kan zijn de geur van koffie, een 

bloemetje bij het ontbijt, een schaaltje mooi gerangschikt fruit of een glimlach’. Vrijwilligers 

ervaren het als waardevol om hun doen en laten af te stemmen op de wensen, de behoeften van 

de stervende en zijn naaste(n). Vrijwilligers hopen dat hun doen en laten inderdaad afgestemd is. 
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Als blijkt dat hun zorg daadwerkelijk bijdraagt aan het goede leven van de stervende en zijn 

naaste(n) tot het einde toe, is dat voor vrijwilligers aanleiding voor gevoelens van voldoening, 

rijkdom en genade. Vrijwilliger (68) schrijft: ‘Zo gezegd zo gedaan. Ik vind het prachtig, 

waardevol en zeer bijzonder om in de laatste levensfase een medemens te mogen begeleiden, met 

de wens van de gast als hoogste prioriteit. Niets is te gek, we proberen zoveel mogelijk aan de 

wensen tegemoet te komen. Sommige gasten zijn minder gewend om te praten over wat hen 

bezighoudt, anderen willen dit juist heel graag. Alles is goed, niets moet. Zo bouw je in deze 

bijzondere fase van iemands leven een bijzondere band op. Dit geldt ook voor de familie, die 

vaak ook hun verhaal kwijt willen. Ook voor hen ben je aanwezig. Op deze manier kun je door je 

aandacht en zorg te delen ook veel terugkrijgen. Warmte, energie, plezier, diepgang, maar ook 

het delen van zorg en onzekerheid, het is allemaal zo menselijk en komt zo dichtbij je eigen 

gevoelens’. Vrijwilliger (68) verwoordt betekenissen die ook door veel anderen vrijwilligers 

verwoord worden, soms net in andere bewoordingen maar wel in bewoordingen van gelijke 

strekking. Proberen tegemoet te komen aan de wensen, aan de behoeften, aan het wel en wee van 

de stervende en zijn naaste(n) ervaren vrijwilligers als waardevol en betekenisvol. Door met de 

stervende en zijn naaste(n) te zijn en door er voor hen te zijn ervaren vrijwilligers dat zij een 

bijzondere band met hen opbouwen. Vrijwilligers beleven het delen van de kwetsbaarheid, de 

kracht, de zorgen, het geluk, het verlies, het geleefde leven, het verlangde leven met de stervende 

en zijn naaste(n) als een verrijkende ervaring. Het is de verrijkende ervaring van het delen, van 

het delen van medemenselijkheid. 

4.3 Betekenissen die voortkomen uit intenties van vrijwilligers 

4.3.1 Inleiding 

Het thema intenties is - inductief - uit de gegevens gehaald. Meerdere vrijwilligers beschrijven in 

hun brieven intenties  waar zij in de zorg voor de medemens in de laatste fase en zijn naaste(n) 17

aan bijdragen. Deze intenties zijn bijvoorbeeld de intentie om de medemens niet in eenzaamheid 

te laten sterven of de intentie om naasten te ondersteunen. De intenties staan niet los van elkaar 

maar zijn met elkaar vervlochten. Dat betekent dat het zorg geven van vrijwilligers niet beperkt 

blijft tot een intentie maar zich richt op meerdere intenties tegelijkertijd. De intenties drukken uit 

 intenties lezen (interpreteren) als opgaven en waarden waar palliatieve terminale zorg voor staat.17
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voor welke opgaven en waarden palliatieve terminale zorg staat. In de volgende vier paragrafen 

worden betekenissen voor vrijwilligers beschreven die samenhangen met de intenties waarnaar 

vrijwilligers relatief vaak verwijzen.  

4.3.2 Mensen helpen om thuis of in een hospice sterven 

‘Vanaf dat ik hoorde over hospice’s was ik enthousiast over het idee erachter...Het mooiste is als 

je je ziekbed en je sterven thuis in je eigen vertrouwde omgeving kunt doen, zo zou ik het zelf 

willen, maar als dat niet meer mogelijk of verantwoord is dan is een hospice de op een na de 

mooiste plek’ (Vrijwilliger 27). Thuis sterven, op de eigen plek, tussen de vertrouwde meubelen, 

de boeken, de muziek, het uitzicht op de tuin, of de straat, verbonden met herinneringen aan het 

(voorbije) leven, omringd door liefde is wat veel vrijwilligers stervenden, hun naasten en 

zichzelf als hun tijd daar is, toewensen en van waarde vinden. Thuis kan de stervende zichzelf 

zijn, echtgenoot, echtgenote, vriend, vriendin, vader, moeder zijn in plaats van patiënt zijn. Maar 

als thuis sterven niet (meer) mogelijk is dan is sterven in een hospice een mooi alternatief, aldus 

verschillende vrijwilligers. Een paar spullen van thuis kunnen worden meegenomen; een kastje, 

een lamp, foto’s, een dierbaar schilderij om de kamer in het hospice mee in te richten en op die 

manier een meer eigen, vertrouwde en huiselijke sfeer te creëren. De ervaring dat zij samen met 

collega’s bij kunnen dragen dat stervenden thuis of in het hospice samen met hun dierbaren hun 

leven kunnen leven, ook nu het einde van het leven nabij is, geeft veel vrijwilligers gevoelens 

van voldoening en rijkdom. 

4.3.3 Mensen niet in eenzaamheid laten sterven 

Zorgen dat iemand niet in eenzaamheid sterft maar omringd is door liefdevolle zorg, is een 

intentie die verschillende vrijwilligers beschrijven. Vrijwilliger (12) schrijft: ‘Ik ben een vrouw 

van 62 jaar oud. In het verleden heb ik al terminale thuiszorg gedaan. Dat is de begintijd 

geweest toen het net hier in Nederland kwam. Je ging bij de mensen thuis waken en helpen waar 

het nodig was. Ik woonde in een kleine plaats en vaak ging je nachts de polder in om vaak bij 

mensen die alleen waren er te zijn’ . Vrijwilliger (12) kan het niet over haar hart verkrijgen om 

mensen die stervende zijn alleen te laten. Ook als dat betekent dat zij zelf ’s nachts op moet 

staan, alleen door polder moet gaan om bij de stervende te zijn. Vrijwilliger (12) vervolgt haar 

brief: ‘Een mooi voorval was dat een mevrouw 70 jaar werd en niemand wilde daar heen omdat 
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een beladen iets was. Wat moet je zeggen en feliciteer je de mevrouw nog wel en wat wil je nog 

meer zeggen. Ik vond het wel fijn dat ik er heen mocht. Ik moet je zeggen dat het gewoon een 

feest was. De mevrouw belde mij ’s morgens vroeg, en ik naar beneden. Voordat ik juist iets kon 

zeggen vertelde ze mij dat ze zich verheugde om samen met haar te ontbijten en dat wij Samen 

haar verjaardag gingen vieren. Ze had al een tijdje niet meer aan haar tafel gezeten en lag altijd 

op bed. Nu wilde ze voor een keer aan de tafel zitten. Ze ging zelf de tafel voor mij dekken. Het 

was een zeer mooi moment in mijn leven. Het is ongeveer 25 jaar geleden maar ik zie het nog als 

de dag van vandaag’. Vrijwilliger (12) laat mevrouw niet alleen, ze laat haar niet in de steek - 

ook niet als zij jarig is en haar jarig zijn gevoelens en vragen oproept bij andere vrijwilligers 

waar zij niet mee uit de voeten kunnen en die ongemakkelijk voelen. Zij grijpt de gelegenheid 

met beide handen aan en gaat naar mevrouw toe. Mevrouw is heel blij met haar komst en haar 

komst motiveert mevrouw ’s morgens op te staan, de tafel te dekken en samen te ontbijten en zo 

samen te vieren wat er ook is, haar (laatste) verjaardag. Het is een betekenisvolle ervaring voor 

beiden. De vrijwilliger beschrijft deze ervaring als een feest en als een zeer mooi moment in haar 

leven, een ervaring die haar ook na vijfentwintig jaar nog altijd bij gebleven is. Het is vrijwilliger 

(12) ’gelukt’ de eenzaamheid van mevrouw voor een moment te doorbreken door haar nabij te 

zijn. Haar nabij zijn heeft eraan bijgedragen dat mevrouw ruimte, energie en zin heeft gekregen 

om haar verjaardag te vieren met een feestelijk ontbijt aan tafel in plaats van op bed. 

 Eenzaamheid van mensen in de laatste levensfase komt regelmatig terug in de brieven. 

Volgens enkele vrijwilligers zijn veel mensen eenzaam. Vrijwilliger schrijft (8): ‘Na de opleiding 

ging ik van start. Wetend en vooral onwetend. Nog steeds kan ik betrokken zijn en afstand nemen. 

Diverse keren heb ik gewaakt bij mensen, waar geen familie was. Steeds meer realiseer ik me dat 

de dood bij het leven hoort en dat je ergens dood moet gaan. Het doodgaan en afscheid nemen is 

nog steeds onbegrijpelijk voor mij. Maar eigenlijk vind ik eenzaamheid het ergste. Niemand moet 

alleen sterven als hij/zij dat niet wil’ . Eenzaamheid van mensen in de laatste fase van hun leven 

raakt ook vrijwilliger (8). Zij staat niet alleen in deze geraaktheid er zijn meer vrijwilligers die 

schrijven geraakt te worden door sterven in eenzaamheid. Ze bekommeren zich om de 

medemens in de laatste fase van zijn leven en zijn naasten die eenzaam zijn. Het gebrek aan 

verbondenheid, het gebrek aan echte contacten motiveert deze vrijwilligers om iets te gaan doen 

aan deze gebreken - door de medemens in de laatste fase van zijn leven en zijn naaste(n) nabij te 

zijn, ze niet alleen te laten en ze oprecht aandacht te geven. Als blijkt dat hun zorg bijdraagt aan 
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dat de stervende niet in eenzaamheid sterft, is dat voor vrijwilligers aanleiding voor gevoelens 

van voldoening en rijkdom.  

4.3.4 Zorg geven aan het leven 

Een vertrouwde omgeving bieden, omringd zijn door liefdevolle mensen die nabij zijn en hulp 

en ondersteuning bieden daar waar nodig is en gewenst is, zijn intenties van vrijwilligers die 

samenhangen met de intentie om de vraag van de medemens en zijn naasten naar zorg voor 

kwaliteit van leven tot het einde toe te adresseren. Het doel van zorg geven is verschoven van 

cure naar care. Vrijwilliger (42) schrijft:‘Als verpleegkundige spreekt het werken in de 

gezondheidszorg mij zeer aan, en het was voor mij een verademing om in het hospice te kunnen 

constateren: mensen ‘mogen’ sterven. Een arts heeft de taak ‘het lijden te verlichten en het leven 

te behouden’. Met de huidige mogelijkheden op gezondheidsgebied betekent dit in de praktijk 

echter heel vaak: het leven rekken en daardoor het lijden verlengen. In een hospice is dat 

stadium al achter de rug: er wordt nu eens niet meer alles uit de kast getrokken om mensen koste 

wat kost zo lang mogelijk in leven te houden; zij mogen rustig heengaan. Het enige wat nog telt 

is: hoe zorgen wij ervoor dat deze laatste tijd zo comfortabel en aangenaam mogelijk voor de 

patiënt en de familie verloopt’. Vrijwilliger (42) plaatst kritische kanttekeningen bij de huidige 

gezondheidszorg. Volgens haar is er binnen de gezondheidszorg te weinig oog voor het 

voortduren of het toenemen van het lijden door medische interventies die als doel hebben het 

leven te verlengen. Zij is opgelucht dat in een hospice mensen rustig mogen sterven. Vrijwilliger 

(13) schrijft: ‘Een andere motivatie was dat ik op de afdeling oncologie soms moeite had met 

bepaalde medische behandelingen die werden ingezet met het nobele doel het leven te redden of 

te rekken, terwijl dat soms juist ten koste van de kwaliteit van het leven/sterven ging’. Beide 

vrijwilligers zijn zich bewust geworden - ondermeer door ervaringen in het ziekenhuis - dat er 

een moment komt in het leven van mensen die ziek zijn dat genezen niet meer mogelijk is en dat 

verdere behandeling met als doel het leven te verlengen ten koste kan gaan van de kwaliteit van 

leven. Dit inzicht wordt breed gedragen onder vrijwilligers. Vrijwilligers streven ernaar ‘er te 

zijn met’ en ‘er te zijn voor’ de stervende en zijn naaste(n) en zo zorg te geven aan het leven tot 

het einde toe. Als blijkt dat hun streven bijdraagt aan de kwaliteit van leven van stervenden en 

naasten dan is dat aanleiding voor gevoelens van voldoening en rijkdom. 
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4.3.5 Naasten en mantelzorgers ondersteunen 

Meerdere vrijwilligers verwoorden in hun brief dat zij naasten (mantelzorgers) willen 

ondersteunen. Thuis zorg dragen voor hun dierbaren is zwaar en intensief voor mantelzorgers. 

Vrijwilligers delen deze zorg door de zorg even over te nemen, zodat mantelzorgers op adem 

kunnen komen, een moment iets voor zichzelf kunnen doen of bijvoorbeeld zelf de kinderen naar 

school kunnen brengen. Delen van deze zorg is voor veel vrijwilligers waardevol en 

betekenisvol. Verschillende vrijwilligers schrijven dat zij mantelzorgers ook emotioneel 

ondersteunen. Vrijwilliger (22) schrijft: ‘Ik kan iets voor iemand doen op een heel cruciaal 

moment, ik kan de mantelzorgers even ontlasten. Soms duurt het lang voordat de partner naar 

bed gaat: die vindt het fijn om bij iemand zijn hart uit te storten. Ik krijg heel persoonlijke 

verhalen van wildvreemden, ik kom in huizen en bij gezinnen waar ik normaal gesproken niet 

binnenkom. De mensen vertrouwen me en laten me toe in hun huis, hun leefsfeer. Ik maak 

ontroerende momenten, twijfel, verdriet, opluchting, ontreddering en verslagenheid mee. En dat 

deel ik met de naasten. Bijna altijd zijn de mensen me dankbaar en verwonderd dat ik dit “zo 

maar” doe. Dat alles geeft mij heel veel voldoening en daardoor is het werk niet zwaar; het 

maakt het waard om te doen. Ik heb soms het idee dat ik net zo veel krijg van de mensen aan 

dank en waardering als dat ik geef aan tijd en aandacht’. Vrijwilliger (22) beschrijft wat waken 

bij stervenden thuis, voor haar betekent. Er is niet sprake van één betekenis maar van meerdere 

betekenissen. Ze krijgt het vertrouwen van stervenden en naasten om nabij te komen en nabij te 

zijn. In de nabijheid delen stervenden en naasten emotionele momenten met haar. Zij ervaart dat 

zij iets voor hen kan betekenen. Ze krijgt dankbaarheid en waardering. Alles bij elkaar geeft het 

waken haar veel voldoening. Het geven en het ontvangen is voor haar in balans. Sterker nog, het 

lijkt alsof de balans doorslaat naar het ontvangen. Deze betekenissen vertonen grote 

overeenkomsten met de betekenissen van het doen van vrijwilligerswerk voor andere 

vrijwilligers.  

 Vrijwilliger (78) schrijft dat naast voldoening het werk haar ook een licht gevoel geeft: 

‘Het werk geeft mij voldoening, een warm gevoel van binnen. De ontmoeting met doodzieke 

mensen, die je net even kunt bijstaan is heel waardevol. Je gaat als het ware met een licht gevoel 

weer naar huis terug. En de blijdschap en ontspanning in de ogen van de zieken, en ook van de 

mantelzorgers, die even aan iets anders kunnen denken. Ja, daar doe je het voor! Ik doe dit werk 

omdat ik mensen nabij wil zijn en soms brengt het me niet wat ik ervan verwachtte, omdat 
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mensen vaak te ziek zijn om dieper contact te maken, maar hun ogen zeggen heel veel. Het is 

bovendien voor de ontlasting van de mantelzorgers dat je heel erg goed werk doet’. De 

blijdschap en de ontspanning in de ogen van de zieken en mantelzorgers raakt vrijwilliger (78) 

en is voor haar voldoende - het zijn voor haar tekenen die wijzen op een sprankje kwaliteit van 

leven. En daar doet ze het voor. Vrijwilligers streven er naar naasten en mantelzorgers te 

ondersteunen. Als blijkt dat hun streven daadwerkelijk bijdraagt dan is dat aanleiding voor 

gevoelens van voldoening en rijkdom. 

4.3.6 Vrijwilligers ontvangen dankbaarheid en waardering 

Vrijwilligers ontvangen dankbaarheid en waardering van medemensen in de laatste fase van hun 

leven en naasten. Hun dankbaarheid en waardering geven vrijwilligers verschillende gevoelens. 

Het gevoel van voldoening is een gevoel dat vaak genoemd wordt in de brieven. Maar het 

ontvangen van dankbaarheid of waardering kan ook andere gevoelens oproepen. Vrijwilliger 

(69) schrijft: ‘Wat mij verwonderd, en ik niet verwacht had, is de dankbaarheid. Dat de gasten, 

en ook de familieleden zo dankbaar zijn naar ons toe, dat vind ik heel bijzonder. Voor mij is elke 

handeling iets wat ik graag doe, en waar ik voor kies, dat de gast je bedankt voor een nat 

washandje, wat zalf op de lippen, een troostend woord, dat breekt elke keer weer mijn hart. Dat 

zelfs de nabestaanden een woord van dank uitspreken bij de uitvaart, of in de rouwadvertentie 

het hospice benoemen’ . Dankbaarheid ontvangen voor iets wat zij graag doet, uit vrije wil, voor 

iets kleins, voor iets heel gewoons roept bij vrijwilliger (69) verwondering en een diepe 

geraaktheid op.  

4.4 Betekenissen die voortkomen uit vrijwilliger als mens 

4.4.1 Inleiding 

Het thema de vrijwilliger als mens is - inductief - wijze uit de gegevens gehaald. Vrijwilliger (6) 

schrijft: ‘Tegelijker tijd startte ik als VPTZ vrijwilliger bij de LEV groep. En daar leerde ik dat 

wanneer ik als vrijwilliger aanwezig ben bij een zorgvrager ik terug ga naar versnelling 0. Het is 

een soort van mediteren. Ik ben er en dat is het belangrijkste. Ik mag vol aandacht er zijn voor 

de ander. Alle mooie gesprekken, voorvallen, extra’s zijn misschien de slagroom op de taart. De 

taart is om in een omgeving met veiligheid en vertrouwen een verbinding aan te gaan met de 

ander. En langzaam zie ik dan de maskers en muren zakken en komt de kwetsbaarheid naar 
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voren. De kamer lijkt dan lichter te worden en tijd en ruimte doen er dan niet meer toe. (…….) 

Telkens is het weer een verrassing als dit gebeurt. Elke keer leer ik mezelf beter kennen. Ik voel 

het vrijwilliger zijn als wederkerigheid van beide partijen, ik en de ander worden er beide beter 

van’. Vrijwilliger (6) beschrijft de wijze waarop zij het contact beleeft, aan de hand van de 

metafoor van de taart en de slagoom op de taart. Het begrip omgeving lijkt te verwijzen naar een 

fysieke ruimte en naar een ruimte - een relationele ruimte - die er tijdelijk is. Zij beleeft de 

ruimte waarin zij de verbinding aangaat, als een ruimte waarin zij en de medemens in de laatste 

fase van zijn leven zich veilig voelen en elkaar vertrouwen en waar maskers en muren eroderen 

waardoor kwetsbaarheid zichtbaar en voelbaar wordt. Deze ervaring – de slagroom – is voor 

haar heel waardevol. Het gaat voor haar om een ervaring buiten tijd en ruimte om. Het is een 

gelaagde ervaring; een wijze van verbinding aangaan en in verbinding zijn door er te zijn. De 

kwetsbaarheid die tot dan toe verborgen was, kan zich gaan tonen. Het zijn ervaringen - zij heeft 

meer van deze ervaringen - die haar lijken toe te vallen. Door deze ervaringen leert zij zichzelf 

beter kennen. Meer vrijwilligers schrijven dat zij door het doen van vrijwilligerswerk meer 

zelfkennis hebben gekregen. In de volgende paragrafen wordt hier nader op ingaan.  

4.4.2 Puurheid en echtheid 

Meerdere vrijwilligers benoemen dat ze geraakt worden door de puurheid en de echtheid die de 

medemensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten in de verbinding tonen. Puurheid en 

echtheid hebben verschillende verschijningsvormen. Een vrijwilliger (89) schrijft: ‘Wat me ook 

erg boeit en wat ik ook ervaren heb in het hospice is dat deze mensen zo puur zijn. Geen masker 

meer op, geen doekjes erom heen draaien, nee, ze zeggen waar het op staat en geven meestal 

goed aan wat ze willen. Vaak willen ze zo de regie in eigen handen houden. Dat is dan ook het 

laatste wat ze kunnen doen. Ze willen dan bv geen bezoek van de buurvrouw die alleen maar uit 

nieuwsgierigheid wil komen. Of ze willen hun glaasje drinken niet hier maar daar, een beetje 

naar rechts….. Ik begrijp dat wel. Ze moeten al zoveel uit handen geven’. Deze vrijwilliger (89) 

relateert puur zijn aan authentiek handelen; ‘Geen masker meer op, geen doekjes erom heen 

draaien, nee, ze zeggen waar het op staat….’ aangevuld met ‘autonoom’ handelen. Authenticiteit 

en autonomie zijn nauw verbonden met het proces van afscheid nemen van het leven en van 

dierbaren. Deze waarden zijn ook nauw verbonden met de zorg voor hen die dit proces 

doormaken, blijkt uit verschillende brieven.  
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 Een andere verschijningsvorm van puurheid en echtheid beschrijft vrijwilliger (30): ‘Ik 

ben niet bang voor de dood. Ik vind het mooi om mee te maken dat de nadering van de dood 

zoveel brengt in het leven van de stervende en de naasten. Wat in het leven belangrijk lijkt, als 

geld, een goede baan, et cetera, valt van mensen af bij het sterven. Op allerlei verschillende 

manieren, elke familie, elke stervende doet dat weer anders. Maar altijd zie je een soort 

puurheid, een essentie ontstaan, de kern van het leven en de dood. En dat vind ik zo mooi om dat 

te voelen in het hospice. Het is fijn om daarbij aanwezig te zijn. Alsof juist in een hospice de 

essentie van het leven te vinden is. En dat doet me goed’. Puurheid wordt door deze vrijwilliger 

verbonden aan een essentie: aan de kern van het leven en de dood die zich toont wanneer zaken 

die er niet meer toe doen, weggevallen zijn. Nabij zijn en deelgenoot zijn van dit proces, van het 

geboren worden van een essentie van het leven in het zicht van de dood, doet deze vrijwilliger 

goed. Deelgenoot worden van de puurheid en de echtheid, de essentie van het leven wordt door 

meerdere vrijwilligers beleefd als waardevol en betekenisvol. 

4.4.3 Meer openheid naar de ander en naar jezelf 

In de verbinding gevoelig(er) worden voor de kwetsbaarheid, het lijden, de pijn, de tragiek, de 

rafels van het leven maar ook voor de verbondenheid, de liefde en de veerkracht, voor het proces 

dat de medemens in de laatste fase van zijn leven en zijn naasten gaan op fysiek, psychosociaal 

en spiritueel niveau, is wat meer vrijwilligers ervaren en verwoorden in hun brieven. Deze 

ervaringen zijn voor hen waardevol in zichzelf en een opmaat voor ontwikkeling. Vrijwilliger 

(88) schrijft: ‘Als vrijwilliger ben en blijf je een buitenstaander. Je staat buiten het proces waar 

de ’gast’ en zijn intieme omgeving middenin zitten. Maar je moet wel een hele dikke huid hebben 

om van dat proces niks mee te krijgen. Mijn huid wordt steeds dunner. Ook naar binnen. Door 

het werk in het hospice en bij de VPTZ ben ik dingen van mijzelf gewaar geworden – 

eigenschappen en gevoelens – waarvan ik niet wist dat ik ze in mij had. Positief én negatief. Het 

is alsof mijn leven zich opnieuw ontvouwt. Alsof ik op mijn oude dag voor een nieuwe bloei sta. 

Zeker is dat ik meer oog voor mijn omgeving gekregen heb. Tussen mij en de natuur heeft het 

altijd al goed gezeten. Nu gaat mijn hart ook steeds meer open voor de mensen. En voor mijzelf. 

Of is het precies andersom? Het doet er niet toe. Feit is dat ik meer en meer tot leven kom. En 

dat ik het gevoel heb pas aan het begin te staan’. Vrijwilliger (88) gebruikt zijn huid als 

metafoor voor datgene wat tussen hem en het proces dat de medemens in de laatste fase van zijn 
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leven en zijn naaste(n) gaan, in staat. Zijn huid wordt zowel naar buiten als naar binnen toe meer 

en meer doorlatend. De openheid naar de ander en naar zichzelf neemt toe. Zijn ervaringen die 

hij in de openheid, in het nabij zijn ‘van de ‘gast’ en zijn intieme omgeving’ opdoet, geven hem 

nieuwe perspectieven op wie hij is, doen zijn compassie met anderen en met zichzelf toenemen 

en geven hem en zijn leven een nieuwe vitaliteit. 

4.4.4 Meer bewust worden van wie je bent 

Meer en meer bewust worden van wie je bent is een betekenis die door meerdere vrijwilligers 

beschreven wordt. Zo schrijven sommige vrijwilligers dat zij in het zorg verlenen persoonlijke 

eigenschappen/kwaliteiten ontdekken waarvan zij zich voordat zij vrijwilliger waren, niet sterk 

van bewust waren. Een vrijwilliger (44) schrijft: ‘Van palliatieve zorg had ik nog nooit gehoord 

volledig blanco ging ik op sollicitatiegesprek. Bij binnenkomst in het huis voor mijn eerste 

werkdag wist ik meteen hier hoor ik dit past bij mij. Vanuit blanco kon ik de eerste weken aan het 

werk en leerde ik veel over mijzelf, ik heb geduld, ben instaat onvoorwaardelijke liefde te geven, 

heb respect voor de gastbewoners, kan de verpleging assisteren, ben instaat respectvol om te 

gaan met de wensen van de gastbewoners’. Geduldig zijn, onvoorwaardelijke lief hebben en 

respect hebben voor de medemens in de laatste fase van zijn leven en zijn naaste(n), zijn 

eigenschappen/kwaliteiten die deze vrijwilliger door haar vrijwilligerswerk (meer) in eigendom 

neemt en waardeert als deel van wie zij is. Het meer toe-eigenen en waarderen van persoonlijke 

eigenschappen/kwaliteiten en/of het verder ontwikkelen van deze, wordt door meer vrijwilligers 

beschreven als een opbrengst van hun vrijwilligerswerk. 

4.4.5 Meer bewust worden van hoe je, je leven wilt leiden 

Vrijwilligers maken van nabij de eindigheid van het leven mee. Deze persoonlijke ervaringen 

motiveren vrijwilligers na te voelen en na te denken over hun eigen dood en hun eigen leven. 

Over dat wat omkeerbaar is in het leven en onomkeerbaar wordt in de dood. Een vrijwilliger (35) 

schrijft: ‘Wat het werk mij persoonlijk heeft gebracht is inzichten in wie ik zelf ben. Het heeft mij 

persoonlijk enorm verrijkt als mens en het geeft nog steeds een verdieping aan mijn leven. Het 

heeft mij aangezet tot de studie tot zingevingtherapeut en stervensbegeleiding. Wat ik daar leer, 

heb ik in de praktijk kunnen brengen binnen het Hospice. Tevens zet het mij aan tot een intenser 

leven. Wat is echt van waarde voor mij, wat heb ik nodig. Mede hierdoor ben ik dingen gaan 
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veranderen, dingen wegdoen zodat andere er wat aan hebben, dingen afsluiten wat niet de 

moeite waard is. Het jachtige leven in de maatschappij is niet meer welkom voor mij. Het is 

leven in harmonie met de kosmos in aandacht naar dat wat op mijn pad komt. Het besef dat ik 

hier op aarde ben gekomen met lege handen en een open geest of ziel. Dat ik straks als het mijn 

tijd is weer wegga met lege handen en een geest of ziel gevuld met cadeautjes van de medemens. 

In mijn ontmoeting met de ander vraag ik mij af: wie leert nu van wie?!’. Door haar ervaringen 

in de palliatieve terminale zorg maakt vrijwilliger (35) een ontwikkelingsproces door. Zij is 

zichzelf beter gaan kennen, zij is haar waarden en haar prioriteiten gaan onderzoeken en gaan 

bijstellen. Zij is haar visie op het leven gaan vernieuwen. Zij is vorm gaan geven aan haar leven 

overeenkomstig datgene wat voor haar waardevol is in het leven. Zij maakt afwegingen, ze 

relativeert, ze ziet de betrekkelijkheid van dingen en ze maakt keuzes opdat zij straks, als het 

haar tijd is, terug kan kijken op een leven dat het waard was om geleefd te worden. Uit meerdere 

brieven komt naar voren dat de ervaringen met het verbinding zoeken en in verbinding zijn met 

de medemens in de laatste fase van zijn leven en zijn naaste(n), ervaringen zijn die vrijwilligers 

motiveren tot reflectie op wie zij zelf zijn en op het eigen leven.  

 Voor verschillende vrijwilligers leidt dit tot een koerswijziging of een herwaardering van 

het eigen leven. Vrijwilliger (89) verwoordt het als volgt: ‘Het werk brengt me meer dan wat ik 

er van verwachtte. Door mijn dagelijks werk in het ziekenhuis had ik al de betrekkelijkheid van 

alles ingezien, maar in het hospice is dit nog vele malen versterkt. Ik kan gemakkelijker omgaan 

met moeilijke situaties, maak me niet zo snel druk, weet hoe alles zomaar ineens kan veranderen. 

Hoe waardevol het leven is zoals ik dat nu leidt, dat besef ik elke dag. In goede gezondheid….. 

Wat een rijkdom’. Relativeren en de betrekkelijkheid van dingen inzien zijn vermogens die 

dikwijls in de brieven genoemd worden als vermogens die ontwikkeld worden en een rol spelen 

in de vormgeving en de beleving van het eigen leven. 

4.4.6 De dood wordt meer deel van het leven 

De dood hoort bij het leven, de dood is een onontkoombare werkelijkheid in het leven en de 

dood is net als geboren worden een bijzondere gebeurtenis zijn gedachten van vrijwilligers over 

de dood naar aanleiding van hun ervaringen. Vrijwilliger (60) verwoordt haar ervaring als volgt: 

‘Iedereen volgt zijn eigen weg, ook dat laatste stukje. We zeggen dan vaak: Hij ging zoals hij 

was’. In stilte waken bij iemand die aan het sterven is, is heel bijzonder. Dan pas zie je dat 
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ademhalen eigenlijk vanzelf gaat, dat het niet iets is waar je moeite voor hoeft te doen. Tot de 

adem stopt natuurlijk…. Dan is het pas echt stil en zie je iemand veranderen van levend naar 

dood. De bewoner is vertrokken en er blijft een leeg huis achter, symbolisch gezien’. Vrijwilliger 

(60) beschrijft de overgang van leven naar dood aan de hand van het in- en uitademen, het 

uitblazen van de laatste adem is het moment van overlijden en het moment dat het geluid van het 

in- en uitademen plaatsmaakt voor de stilte. Het is niet duidelijk wat zij precies bedoelt met ‘de 

bewoner is vertrokken’. Verwijst zij naar de idee dat na de dood de mens verder leeft in het 

hiernamaals, of naar de idee dat de ziel op reis gegaan is met als uiteindelijke bestemming een 

nieuwe incarnatie, of dat met de dood alles voorbij is? Haar brief geeft hierover geen uitsluitsel. 

Evenals stervenden en naasten hebben ook vrijwilligers een voorstelling van de dood. Deze 

voorstelling beïnvloedt hun ervaringen maar blijkt geen belemmering te zijn voor positieve 

ervaringen als hun voorstelling niet overeenstemt met de voorstelling van de dood van de 

stervende. De ervaring dat een ieder op zijn eigen wijze het proces van afscheid nemen en 

sterven doormaakt - soms in rotsvast geloof, soms met de nodige twijfel of in het geloof dat er na 

de dood niets meer is, is voor meerdere vrijwilligers aanleiding voor gevoelens van ontroering, 

troost en geruststelling.  

 Voor sommige stervenden is de dood niet het definitieve einde van het bestaan. Zij 

geloven in een leven na de dood. Sterven betekent dan bijvoorbeeld opnieuw geboren worden in 

het licht, in het hiernamaals of in de geestelijke wereld of sterven betekent terug gaan naar waar 

je vandaan komt. De dood impliceert een andere staat van zijn. Een aantal vrijwilligers merkt op 

dat het meelopen met stervenden die geloven in een leven na de dood voor hen een bijzondere 

ervaring is. Vrijwilliger (27) schrijft: ‘En....het gaat niet om mij, maar altijd om die man of 

vrouw, op weg naar een nieuwe wereld en een nieuw leven. Dat zijn ook de mooiste contacten, 

met de mensen, die geloven, dat de dood niet bestaat, maar dat ze alleen hun oude jas afleggen 

en aan een nieuw leven zullen beginnen. Het weten, dat je soms daadwerkelijk kan meelopen met 

zo iemand, dat is heel bijzonder en maakt je alleen maar stil en dankbaar om dit werk te doen’. 

De voorstelling van de dood als het afleggen van een oude jas en een nieuw leven beginnen, is 

voor vrijwilliger (27) van positieve invloed op haar beleving van het nabij zijn van stervenden - 

het zijn voor haar ‘de mooiste contacten’. Sommige stervenden biedt het geloof rust en zekerheid 

als zij het leven verlaten. Voor sommige vrijwilligers zijn deze ervaringen heel bijzonder en 

waardevol. 
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 Gevoelens van angst, van doodsangst worden in de brieven niet expliciet gethematiseerd. 

Een enkeling schrijft over zijn eigen angst voor de dood, of beter gezegd: het ontbreken van 

angst voor de dood. Vrijwilliger (68) schrijft: ‘Zelf heb ik geen angst voor het sterven, ben niet 

bang voor de dood. Een paar jaar geleden heb ik een levensbedreigende ziekte overleeft, toen 

was ik ook niet bang maar eerder strijdbaar, wetend dat ieder leven eindig is, genietend van het 

leven en hopend dat het nog lang niet mijn tijd zou zijn. Ik ben nu 59 jaar oud, toen ik zelf ziek 

werd was ik 53 jaar’. Een vrijwilliger schrijft dat het bevrijdend is om te ervaren dat mensen in 

de laatste fase van hun leven toegroeien naar de dood en dat de angst voor de dood minder wordt 

als ze omringd zijn door liefdevolle mensen.  

4.5 Betekenissen die voortkomen uit de samenwerking 

Het thema samenwerking is vanuit de theorie vastgesteld. Meerdere vrijwilligers schrijven over 

de samenwerking met collega-vrijwilligers, collega-professionals en de staf. Mede door de 

samenwerking en door de onderlinge relaties wordt het vrijwilligerswerk door vrijwilligers als 

waardevol ervaren. Vrijwilliger (62) schrijft: ‘Gedurende dit eerste jaar ben ik in aanraking 

gekomen met verschillende facetten van het werk. Het is niet alleen het werk ‘aan het bed’ en de 

contacten met de bewoners, maar ook de samenwerking met de collega’s maakt het zo 

waardevol’. Om aan de fysieke, psychologische, sociale en spirituele noden van de medemens in 

de laatste fase van zijn leven en zijn naaste(n) tegemoet te komen zijn er verschillende 

disciplines betrokken bij de zorg. Het multidisciplinaire team bestaat uit artsen, 

verpleegkundigen, psychologen, sociale hulpverleners, pastoraal medewerkers en vrijwilligers. 

Vrijwilliger (45) schrijft: ‘Ik voel me prettig als ik mag meedraaien in het team rond de stervende 

mens. Ook het terughoren van dingen die er gebeuren, en als dit dan positief is geeft dat een 

gevoel van, hier hebben we samen toch voor mogen zorgen’. Deel uitmaken van het 

multidisciplinaire team en gezamenlijk inspannen om zo goed mogelijke zorg te geven beleven 

meerdere vrijwilligers als betekenisvol en waardevol. Ze voelen zich verbonden met en 

gewaardeerd door collega-vrijwilligers, collega-professionals en de staf. In de samenwerking 

draait het niet om ik maar om wij; collega’s vullen elkaar aan. Vrijwilligers ervaren dat ze erbij 

horen en dat ze er toe doen.  

 De zorg voor de medemens in de laatste fase van zijn leven en zijn naaste(n) kan ook 

gevoelens van pijn, van verdriet en van machteloosheid oproepen bij vrijwilligers. Zij ervaren 
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het als waardevol als zij deze ervaringen met collega’s kunnen delen. Vrijwilliger (59) schrijft: 

‘Is er geen partner of familielid aanwezig voel ik mij soms erg eenzaam tijdens mijn nachtelijke 

wake. Het missen van affiniteit te kunnen tonen t.o.v. van de patiënt of zijn/haar familielid, 

maken de nachten zwaar en emotioneel. Na thuiskomst is er een moment van telefonisch contact 

met de coördinator t.b.v. het doorgeven van eventuele bijzonderheden. Mocht je je hart willen 

luchten, dan is daar ook aandacht voor. Dat is prettig en werkt positief. Zo'n gesprekje droeg dan 

wel weer bij aan de motivatie waarom ik voor dit werk gekozen heb’. Meer vrijwilligers ervaren 

hun collega’s als betrokken en zorgzaam. De onderlinge betrokkenheid en zorgzaamheid draagt 

bij aan de draagkracht en aan de motivatie van vrijwilligers. Door ervaringen te delen verbreden 

en verdiepen vrijwilligers ook hun kennis en dat wordt als waardevol ervaren. Tot slot: meerdere 

vrijwilligers beleven het hospice als een plek van rust en liefde als een bijzondere plek als een 

plek waar zij zich thuis voelen vaak vanaf het eerste moment. Het hospice wordt beleefd als een 

plek waar ook zij zichzelf mogen zijn, aldus een aantal vrijwilligers.   

4.6 Hoe relateren de betekenissen (of niet) aan de categorieën van het IMHPCV-model? 

In deze paragraaf wordt aan de hand van de in de voorgaande paragrafen beschreven resultaten 

antwoord gegeven op deelvraag 3: In hoeverre komen de functionele motivatiecategorieën van 

het IMHPCV-model overeen met de betekenis van het doen van vrijwilligerswerk voor 

vrijwilligers en waarin schieten zij te kort? Het IMHPCV-model is in tegenstelling tot het VFI-

model ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek en op basis van motieven van hospice-

vrijwilligers.  Claxton-Oldfield et al. (2011) moedigen onderzoekers aan om in hun 18

onderzoeken vooral gebruik te maken van dit model.  

 Een deel van de gevonden betekenissen in het onderzoek sluiten aan op de categorieën 

altruïsme, maatschappelijke verantwoordelijkheid en vrije tijd van het IMHPCV-model, zie 

bijlage 5. Er zijn geen betekenissen gevonden die aansluiten op de categorieën zelf-promotie en 

persoonlijk gewin. Het IMHPCV-model biedt geen ruimte aan de betekenissen die samenhangen 

met de professionele- en persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers. Claxton-Oldfield et al. 

(2011) hebben op grond van statistische en conceptuele overwegingen besloten om persoonlijke 

ontwikkeling als motief voor de keuze om vrijwilliger te worden, te laten vervallen (p. 37). 

Professionele ontwikkeling lijkt in het model alleen beschouwd te worden als opmaat naar 

 Zie paragraaf 2.3 voor meer uitleg18
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betaald werk en past in de categorie persoonlijk gewin. De betekenissen voor vrijwilligers die 

samenhangen met leren en ontwikkelen zijn door Claxton-Oldfield et al. (2011) niet opgevoerd 

als functies die het doen van vrijwilligerswerk kunnen hebben voor vrijwilligers.    

 De resultaten van het onderzoek hebben uitgewezen dat een deel van de gevonden 

betekenissen voor vrijwilligers nauw samenhangen met de bijzondere band (de betrekking) die 

vrijwilligers opbouwen met stervenden en naasten en de betekenis van deze bijzondere band 

(betrekking) in relationeel zorg geven. Zoals Baart (2018) opmerkt heeft deze betrekking niet 

alleen een instrumentele betekenis maar kan zij ook een goed in zichzelf zijn en krijgt dan een 

heilzame betekenis als een aandachtige vorm van erkenning, troost en bemoediging (Baart, 2018, 

p. 35). De heilzame betekenis is verbonden met sociale en existentiële betekenissen. De 

betekenissen voor vrijwilligers die samenhangen met de sociale en existentiële betekenissen van 

relationeel zorg geven zijn door Claxton-Oldfield et al. (2011) niet expliciet opgevoerd als 

functies die het doen van vrijwilligerswerk kunnen hebben voor vrijwilligers. Onderzoek van 

Claxton-Oldfield et al. (2011) over de ontwikkeling van het IMHPCV-model geven mijn inziens 

onvoldoende inzicht waarom deze betekenissen niet opgevoerd zijn als functies van het doen van 

vrijwilligerswerk. Wellicht dat statistische afwegingen ook hieraan ten grondslag liggen.  

 Het IMHPCV-model is aanvankelijk ontwikkeld als instrument om inzicht te krijgen in 

de motieven van vrijwilligers voor hun keuze om vrijwilliger te worden. Het model lijkt op basis 

van het voorgaande niet voldoende toegerust te zijn om ook inzicht te krijgen in de motieven van 

vrijwilligers om vrijwilliger te blijven en vraagt om die reden om een aanpassing of om een 

beperking van de inzet van het model. De inzet beperkt zich dan tot het benoemen van de 

motieven van vrijwilligers voor hun keuze om vrijwilliger te worden. Het IMHPCV-model lijkt 

vooralsnog onvoldoende rekening te houden met de omstandigheid dat niet alle betekenissen 

voor vrijwilligers terug te herleiden zijn tot de oorspronkelijke motieven voor hun keuze om 

vrijwilliger te worden. De resultaten van het onderzoek hebben uitgewezen dat deze 

betekenissen samenhangen met de praktijk van relationeel zorg geven, van ‘er zijn met’ en ‘er 

zijn voor’ stervenden en naasten en de relationele context waarin zorg geven plaatsvindt. 

Wellicht dat de suggestie van MacNeela (2008) om een duidelijke scheiding te maken tussen 

enerzijds motieven voor de keuze om vrijwilliger te worden en anderzijds motieven voor de 

keuze om vrijwilliger te blijven en om deze laatste motieven te conceptualiseren als voordelen en 
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uitdagingen om daarmee beter aan te sluiten op de ervaringen van vrijwilligers (p.136) een 

oplossing biedt voor de onvolkomenheid van het IMHPCV-model. 
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5    Conclusie & discussie 

5.1 Conclusie 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: Wat is de betekenis van het doen van 

vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg voor vrijwilligers? Hiervoor is een kwalitatief 

onderzoek uitgevoerd onder honderd VPTZ-vrijwilligers . Het doel van het onderzoek was om 19

de betekenis - vanuit hun perspectief - te leren kennen en te beschrijven en kennis en inzicht te 

genereren over de betekenis. Hierna volgt een samenvattend antwoord op de drie deelvragen en 

de hoofdvraag van het onderzoek. Het samenvattende antwoord op deelvraag 2, wordt per thema 

gegeven.  

Deelvraag 1 

Wat zijn de motieven van vrijwilligers voor hun keuze om vrijwilliger te worden in de palliatieve 

terminale zorg? 

De resultaten van het onderzoek uitgewezen dat het motief iets voor anderen willen betekenen en 

het motief interesse voor het sterven en voor de dood relatief vaak genoemd worden door 

vrijwilligers als motieven voor hun keuze om vrijwilliger te worden. De interesse voor het 

sterven en voor de dood wordt door vrijwilligers dikwijls verbonden aan hun verlangen om het 

sterven en de dood meer te integreren in hun eigen bestaan. Een aantal vrijwilligers beschouwt 

hun interesse meer als een nieuwsgierigheid naar het mysterie dat de dood voor hen is. Naast 

deze motieven geven vrijwilligers ook aan dat zij de filosofie van de palliatieve terminale zorg 

een warm hart toedragen en graag een steentje bij willen dragen aan deze zorg voor stervenden 

en naasten. Uit de resultaten van het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat de motivatie 

van vrijwilligers dikwijls een combinatie van meerdere motieven is en dat deze beïnvloed 

worden door de levensloop en door situaties en gebeurtenissen, zoals persoonlijke 

verlieservaringen die de vrijwilliger gedurende zijn leven meemaakt. 

 Met het oog op het grote aantal brieven en de beperkte omvang van mijn onderzoek is besloten om alleen de honderd digitale brieven mee te 19

nemen in de analyse.
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Deelvraag 2 

Welke betekenissen komen er voort uit ‘er zijn’, uit de intenties van vrijwilligers, uit de 

vrijwilliger als mens en uit de samenwerking met collega’s?  

Thema ‘er zijn’ 

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat vrijwilligers betekenisvolle en waardevolle 

ervaringen opdoen die voor hen persoonlijk en professioneel van belang zijn. In de praktijk van 

‘er zijn met’ en ‘er zijn voor’ de ander, leren zij ten gunste van een goede zorgverlening. Zij leren 

aandachtig te voelen, te kijken en te luisteren en zij leren afgestemd te handelen en niet te 

handelen. Zij leren en ervaren dat afgestemde zorg - goede zorg - ook een niet-handelen, een 

laten kan betekenen. Door aandachtig te voelen, te kijken en te luisteren, nemen vrijwilligers 

waar wat afscheid nemen van het leven, van naasten kan betekenen voor stervenden en naasten. 

Dat leert hen ondermeer dat ieder mens uniek is en op zijn eigen wijze het proces van afscheid 

nemen gaat. Dit inzicht is tevens de grondslag voor hun zorg geven.  

 De resultaten hebben uitgewezen dat vrijwilligers door ‘er zijn met’ en ‘er zijn voor’ een 

bijzondere band opbouwen met stervenden en naasten die niet alleen ten gunste is van een goede 

zorgverlening maar ook voor hen persoonlijk van belang is. Stervenden en naasten delen 

kwetsbaarheid, delen kracht, delen levensverhalen, delen het leven tot het einde toe met 

vrijwilligers. Delen, nabij mogen komen, nabij mogen zijn en vertrouwen krijgen ervaren 

vrijwilligers als betekenisvol. In de band die zij opbouwen tonen zij zich betrokken, geven 

respect en erkenning. Verschillende vrijwilligers geven aan dat zij ook respect en erkenning 

krijgen van stervenden en naasten.  

Thema intenties van vrijwilligers 

De resultaten van het onderzoek hebben uitgewezen dat vrijwilligers ervaren dat zij 

daadwerkelijk een steentje bij kunnen dragen aan de intenties, aan de opgaven, aan de waarden 

waar de palliatieve terminale zorg voor staat. Deze ervaringen staan in het teken van mensen 

helpen om thuis of in het hospice te sterven, van mensen niet in eenzaamheid laten sterven, van 

zorg geven aan het leven tot het einde toe en van naasten en mantelzorgers ondersteunen. De 

ervaring dat ‘er zijn met’ en ‘er zijn voor’ daadwerkelijk bijdraagt aan het goede leven van de 

stervende en zijn naaste(n) geeft vrijwilligers positieve gevoelens, zoals gevoelens van 
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voldoening, warmte en rijkdom. Een aantal vrijwilligers geeft aan dat deze ervaring hun energie 

geeft en bijdraagt aan hun motivatie. Stervenden en naasten tonen vrijwilligers ook hun 

dankbaarheid en hun waardering voor de zorg die zij ontvangen. 

Thema vrijwilliger als mens 

Een opvallend resultaat van het onderzoek is dat vrijwilligers niet alleen leren ten gunste van 

goede zorgverlening maar ook voor hun persoonlijk leven. Zij ontwikkelen zich persoonlijk 

dankzij ‘er zijn met’ en ‘er zijn voor’ de ander. Door het delen van levenservaringen van 

stervenden en naasten wordt hun perspectief op het leven ruimer en neemt hun levenswijsheid 

toe. Ook hun houding ten opzichte van zichzelf en de ander verandert. Zij zijn opener naar 

zichzelf en naar de ander en zij leren zichzelf beter kennen. Verschillende vrijwilligers zijn zich 

hierdoor meer bewust van hun persoonlijke kwaliteiten en/of waarderen deze meer. De 

ervaringen met het ‘er zijn met’ en ‘er zijn voor’ stervenden en naasten motiveert vrijwilligers 

ook om na te denken en na te voelen over hun eigen leven, over wat werkelijk van belang is in 

het leven. Voor sommige vrijwilligers leidt hun reflectie tot een koerswijziging en/of een 

herwaardering van hun eigen leven.  

 Het proces dat stervenden en naasten gaan raakt vrijwilligers ook emotioneel en maakt 

ook deel uit van hun persoonlijke ontwikkeling. Zij worden geraakt door de kwetsbaarheid en de 

kracht maar ook door de puurheid, de echtheid en de uniciteit van stervenden en naasten, dat 

geeft hen gevoelens van ontroering, troost en stelt verschillende vrijwilligers gerust. Een aantal 

vrijwilligers voelt zich in het bijzonder geroerd en gesterkt door ervaringen met mensen die het 

leven verlaten in het geloof dat met de dood, een nieuw leven begint. Meerdere vrijwilligers 

beleven dat door hun ervaringen het sterven en de dood meer deel wordt van hun bestaan. 

Thema samenwerking 

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat vrijwilligers in de onderlinge relaties met 

collega-vrijwilligers, collega-professionals en de staf, gevoelens van verbondenheid en 

gemeenschap ervaren. Zij ervaren dat zij deel uitmaken van een multidisciplinair team waarin 

professionals, de staf en vrijwilligers, elkaar aanvullen en elkaar ondersteunen. Vrijwilligers 

waarderen dat zij samen met elkaar ernaar streven om de kwaliteit van leven van de stervende en 
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zijn naaste(n) tot het einde toe, zoveel mogelijk te bevorderen. Vrijwilligers ervaren dat zij er bij 

horen en dat zij er toe doen. 

Deelvraag 3 

In hoeverre komen de functionele motivatiecategorieën van het IMHPCV-model overeen met de 

betekenis van het doen van vrijwilligerswerk voor vrijwilligers en waarin schieten zij te kort? 

Een deel van de gevonden betekenissen in het onderzoek sluiten aan op de categorieën altruïsme, 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en vrije tijd van het IMHPCV-model, zie bijlage 5. Er 

zijn geen betekenissen gevonden die aansluiten op de categorieën zelf-promotie en persoonlijk 

gewin. De betekenissen die samenhangen met de professionele- en persoonlijke ontwikkeling 

van vrijwilligers kunnen niet worden gealloceerd aan het IMHPCV-model evenals de 

betekenissen die samenhangen met de (intrinsieke) waarden van de band die vrijwilligers 

opbouwen met stervenden en naasten. 

Hoofdvraag 

Wat is de betekenis van het doen van vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg voor 

vrijwilligers? 

De resultaten van het onderzoek hebben uitgewezen dat vrijwilligers allerlei betekenisvolle en 

waardevolle ervaringen opdoen die voor hen van professioneel belang en van persoonlijk belang 

zijn. In de praktijk van ‘er zijn’ leren zij ten gunste van een goede zorgverlening. Zij leren 

aandachtig waar te nemen en zij leren afgestemd te handelen en niet te handelen. Vrijwilligers 

ervaren dat zij daadwerkelijk bij kunnen dragen aan de opgaven, aan de waarden waar palliatieve 

terminale zorg voor staat en dat geeft hen positieve gevoelens. Daarnaast leren vrijwilligers ook 

ten gunste van hun persoonlijk leven. Zij leren zichzelf beter kennen, hun perspectief op het 

leven wordt ruimer en hun levenswijsheid neemt toe. Vrijwilligers ervaren dat zij een bijzondere 

band opbouwen met stervenden en naasten. Zij mogen nabij komen, zij mogen nabij zijn en in de 

nabijheid delen stervenden en naasten hun proces van afscheid nemen van het leven en van 

elkaar, zij delen hun kwetsbaarheid en hun kracht. Dit delen raakt vrijwilligers, is waardevol 

voor hen en draagt bij aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Meerdere 

vrijwilligers beleven dat door deze ervaringen het sterven en dood meer deel wordt van hun 
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bestaan. Vrijwilligers ervaren dat zij deel uitmaken van een team waarin collega-vrijwilligers en 

collega-professionals elkaar aanvullen en elkaar ondersteunen. Hierdoor beleven zij gevoelens 

van verbondenheid en gemeenschap. Tot slot hebben de resultaten uitgewezen dat een deel van 

de betekenissen voor vrijwilligers een vervulling zijn van hun motieven voor hun keuze om 

vrijwilliger te worden en een ander deel van de betekenissen staat los van deze motieven. Deze 

betekenissen hangen samen met de praktijk van relationeel zorg geven, van ‘er zijn met’ en ‘er 

zijn voor’ stervenden en naasten en de relationele context waarin zorg geven plaatsvindt. 

5.2 Discussie 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de motieven iets voor anderen willen betekenen, (anderen 

willen helpen) en interesse voor het sterven en voor de dood relatief vaak genoemd worden door 

vrijwilligers. Dit resultaat komt overeen met resultaten verkregen uit het onderzoek van Planalp 

en Trost (2009a, 2009b), die aantonen dat vrijwilligers beginnen met vrijwilligerswerk omdat zij 

anderen willen helpen en anderen van dienst willen zijn. Aangevuld met het verlangen meer te 

leren over het sterven en de dood. Dit verlangen is dikwijls gebed in persoonlijke ervaringen van 

verlies en rouw (Claxton-Oldfield et al., 2012; Planalp & Trost 2009a, 2009b). Dit 

laatstgenoemde resultaat bevestigt het resultaat van het onderzoek dat vrijwilligers persoonlijke 

ervaringen met de dood van mensen veraf of dichtbij gemeen hebben. 

 De resultaten van het onderzoek hebben niet uitgewezen dat de vrijwilligers gemotiveerd 

worden door carrière of zelf-promotie gerelateerde motieven. Deze resultaten sluiten niet geheel 

aan op eerdere resultaten uit onderzoek van Claxton-Oldfield et al. (2012) die aantonen dat deze 

twee categorieën weliswaar het minst van invloed maar wel van invloed zijn op de keuze om 

vrijwilliger te worden. Carrière gerelateerde motieven scoren hoger bij jongeren dan bij ouderen 

(pp. 584-585). Onder de honderd vrijwilligers die hun brief digitaal verstuurd hebben, zijn 

vijfentachtig vrouwen en vijftien mannen en ruim de helft is ouder dan zestig jaar. Op grond van 

bovenstaande resultaten van Claxton-Oldfield et al. (2012) kan aangenomen worden dat deze 

demografische kenmerken een belangrijke reden zijn dat carrière gerelateerde motieven niet 

genoemd zijn door de vrijwilligers.  

 Op grond van de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat altruïsme 

(gericht op de ander) en egoïsme (gericht op jezelf) beide drijfveren zijn om vrijwilliger te 

worden. De betekenis van het doen van vrijwilligerswerk voor vrijwilligers is in sommige 

UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK | !54



gevallen een vervulling van een motief echter de resultaten van het onderzoek laten ook zien dat 

de betekenissen voor vrijwilligers meer omvatten dan de motieven voor hun keuze om 

vrijwilliger te worden. Deze resultaten sluiten aan op resultaten van onderzoek van MacNeela 

(2008) die laten zien dat terwijl vrijwilligers geen leermotief hadden ze wel allerlei betekenissen 

(voordelen) noemden die gerelateerd waren aan leren en ontwikkelen (p. 132). MacNeela (2008) 

stelt voor om een duidelijke scheiding te maken tussen enerzijds motieven voor de keuze om 

vrijwilliger te worden en anderzijds motieven voor de keuze om vrijwilliger te blijven en om 

deze laatste motieven te conceptualiseren als voordelen en uitdagingen om daarmee beter aan te 

sluiten op de ervaringen van vrijwilligers (p.136). 

 Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat vrijwilligers door het doen van 

vrijwilligerswerk allerlei verschillende betekenisvolle en waardevolle ervaringen opdoen. Deze 

ervaringen zijn voor hen zowel van persoonlijk belang als van professioneel belang. Dit resultaat 

sluit aan op de resultaten van Giebner (2015) die aantonen dat het persoonlijke en het 

professionele niet van elkaar te scheiden is, maar op een zinvolle manier met elkaar 

communiceren. Professionaliteit biedt zorggevers mogelijkheden om zich als persoon te oefenen 

en het beste uit zichzelf te halen (p. 184). Het onderzoek heeft uitgewezen dat vrijwilligers zich 

niet alleen professioneel maar persoonlijk ontwikkelen. Zij doen levenservaring op, vergroten 

hun zelfkennis en groeien in wijsheid. Deze resultaten bevestigen onderzoek van Planalp en 

Trost (2009a, 2009b) en bevestigen het verband dat Giebner (2015) beschrijft. Zij concludeert 

dat betekenisvolle en waardevolle ervaringen kunnen leiden tot ervaringskennis, die als 

zorgverleners daar open voor staan, een opmaat is voor leren op persoonlijk en existentieel 

gebied (p. 159). Daarenboven concludeert zij dat het zelfbeeld, het zelfinzicht van zorggevers 

gevormd wordt door betekenisvolle en waardevolle ervaringen en steeds in ontwikkeling is (p. 

182). Papadatou (2006) concludeert ook dat betekenisvolle en waardevolle ervaringen van 

zorggevers een bron kunnen zijn voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling (p. 183). 

De mate waarin zorggevers zich metterdaad ontwikkelen wordt volgens Papadatou (2006) mede 

bepaald door hun openheid naar het leven, naar de ander en naar zichzelf, door hun 

betrokkenheid en hun vermogen om echte en oprechte verbindingen aan te gaan (pp. 183-185). 

 Het onderzoek heeft uitgewezen dat door ‘er te zijn met’ en door ‘er te zijn voor’ 

stervenden en naasten en door een steentje bij te dragen aan de intenties, aan de opgaven waar de 

palliatieve terminale zorg voor staat, vrijwilligers betekenisvolle en waardevolle ervaringen en 
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allerlei positieve gevoelens beleven. Deze ervaringen hangen onder andere samen met de 

ervaring dat hun zorg daadwerkelijk bijdraagt aan het goede leven van stervenden en naasten. 

Deze resultaten sluiten aan op de resultaten van Giebner (2015, p. 157) en Papadatou (2006, p. 

184) die aantonen dat het positieve resultaat van het handelen, van het zorg geven  van 20

zorggevers voor zorgontvangers een belangrijke rol speelt in hun motivatie respectievelijk in het 

ervaren van positieve gevoelens over hun zorg geven. Afgestemde zorg, goede zorg is enerzijds 

verweven met een praktisch handelen of niet handelen en anderzijds verweven met 

betrokkenheid, respect, erkenning en nabijheid geven en de stervende en zijn naaste(n) niet 

alleen laten. Dit resultaat van het onderzoek correspondeert met het uitgangspunt van de 

presentiebenadering dat in het relationeel zorg geven handeling en relatie vervlochten zijn - men 

spreekt van een uitdrukkingshandeling. In de uitdrukkingshandeling komen de fysieke, de 

existentiële en de sociale betekenis samen (Baart, 2007, pp. 17-190, 2018, p. 35). Volgens 

Sévigny et al. (2009) ontlenen vrijwilligers zelfs meer waarde aan de relatie, aan de speciale 

band die zij opbouwen met stervenden en naasten dan aan de acties of taken die zij vervullen (p. 

745).   

De hierboven genoemde resultaten van het onderzoek en de aangehaalde literatuur wijzen erop 

dat er in de zorgrelatie inderdaad een wisselwerking plaatsvindt waarin vrijwilligers naast geven 

ook ontvangen. Deze wisselwerking is van professioneel belang en van persoonlijk belang. Deze 

wisselwerking lijkt voor vrijwilligers positief uit te werken gezien hun professionele en 

persoonlijke ontwikkeling die zij doormaken en gezien de betekenissen en waarden die zij geven 

aan de bijzondere band die zij opbouwen met stervenden en naasten. Maar de professionele en 

persoonlijke ontwikkeling draagt ook bij aan de kwaliteit van de zorg voor stervenden en 

naasten.   

Uit het onderzoek is gebleken dat de vrijwilligers de samenwerking met collega-vrijwilligers, 

collega-professionals en de staf (uitsluitend) positief ervaren. Dit resultaat sluit niet aan op 

resultaten van eerder onderzoek van Burbeck et al. (2014). Zij laten zien dat in een aantal studies 

vrijwilligers aangeven dat hun rol bepaald wordt door de staf op een manier die niet altijd door 

hen gewaardeerd wordt. De staf plant de taken die zij graag door vrijwilligers willen laten 

 het positieve resultaat van het handelen, van het zorg geven wordt verstaan als afgestemde zorg die daadwerkelijk bijdraagt aan het goede leven 20

van stervenden en naasten
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uitvoeren niet van tevoren en dit is stressvol voor vrijwilligers. Ook de beperking door de staf 

van vrijwilligers om toegang te krijgen tot patiënteninformatie is een terugkerend thema en is 

aanleiding voor zorgen van vrijwilligers. Zij willen graag goed geïnformeerd zijn zodat ze 

gepaste activiteiten kunnen aanbieden en zodat zij positief kunnen bijdragen aan de 

samenwerking. Dat wordt bemoeilijkt door de beperkte toegang tot patiënteninformatie, volgens 

vrijwilligers (Burbeck et al., 2014). Onderzoek van Addington-Hall en Karlsen (2005) bevestigt 

daarentegen het resultaat van het onderzoek dat professionals en vrijwilligers goed 

samenwerken. Zij concluderen dat er weinig signalen zijn die wijzen op spanning tussen 

vrijwilligers en professionals. De onderlinge samenwerking tussen doktoren en 

verpleegkundigen is echter niet optimaal. Verschil in status en/of professionele autonomie zijn 

daar mogelijk debet aan (Addington-Hall & Karlsen, 2005, p. 56). Ook onderzoek van Claxton-

Oldfield (2011).  

De hierboven genoemde resultaten van het onderzoek en de aangehaalde literatuur wijzen erop  

dat de onderlinge relaties deel uitmaken van de zorgrelatie en dat de kwaliteit van de 

samenwerking tussen collega-vrijwilligers, collega-professionals en staf van invloed is op de 

betekenis die vrijwilligers geven aan de samenwerking en uiteindelijk ook op de kwaliteit van de 

zorgverlening. Mede hierom is het van belang om aandacht en zorg te (blijven) geven aan de 

onderlinge relaties, door vrijwilligers en professionals uit te nodigen om hun ervaringen en in het 

bijzonder hun ervaringen met betrekking tot samenwerking te delen en indien nodig of gewenst 

samen te streven naar verbetering van de samenwerking.     

5.3 Kwaliteit van het onderzoek 

De vraag naar de kwaliteit van het onderzoek wordt uiteengelegd in twee aspecten: validiteit en 

betrouwbaarheid (Westers & Peters, 2009, p. 192). Betrouwbaarheid heeft betrekking op de 

herhaalbaarheid van de onderzoeksresultaten en kan opgesplitst worden in interne en externe 

betrouwbaarheid (Westers & Peters, 2009, p. 191). 

 Interne betrouwbaarheid verwijst naar de betrouwbaarheid binnen een onderzoek (Maso 

& Smaling, 2004, p. 68). In dit onderzoek is de interne betrouwbaarheid vergroot door 

beschrijvingen te scheiden van interpretaties. Het schrijven van theoretische, methodologische en 

beschrijvende noties heeft daaraan bijgedragen. Daarnaast heb ik geprobeerd ervoor te zorgen 
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dat mijn eigen gesitueerdheid de analyse niet nadelig beïnvloedt. Zo heb ik brieven geschreven 

aan mijn overleden vader en aan een overleden vriendin. Voor beiden heb ik zorg gedragen in de 

laatste dagen, uren van hun leven. In de brieven heb ik verhaald over mijn ervaringen, mijn 

belevingen gedurende de laatste dagen van hun leven en hoe deze ervaringen doorgewerkt 

hebben en nog steeds doorwerken in mijn persoonlijk leven. Door het schrijven van deze brieven 

ben ik mijn motieven voor het onderzoek meer bewust geworden en heb ik mijn persoonlijke 

ervaringen met het sterven en de dood van mijn vader en mijn vriendin meer toegeëigend, 

waardoor de verbinding met en de openheid naar de briefschrijvers is toegenomen.  

 ‘‘Externe betrouwbaarheid is herhaalbaarheid van het hele onderzoek…” (Maso & 

Smaling, 2004, p. 69). In principe kan het onderzoek herhaald worden omdat de digitale en de 

papieren brieven bewaard zijn in het archief op de Universiteit voor Humanistiek. De brieven 

kunnen opnieuw geanalyseerd worden met dezelfde methoden en technieken en met behulp van 

de rapportage van mijn uitvoering van het onderzoek. Het gaat erom dat alle stappen dusdanig 

inzichtelijk zijn dat andere onderzoekers de stappen van het onderzoek kunnen nagaan en hun 

eigen oordeel kunnen vormen. Fase één en fase twee zijn vastgelegd in een document op basis 

waarvan Anne Goossensen het eerste deel van de VPTZ-reeks ‘Perspectieven van 

Vrijwilligerswerk’ onder de titel ‘Daar doe ik het voor’ geschreven heeft (Goossensen & 

Sakkers, 20014). Het document is ook de basis geweest voor mijn verslaglegging van het 

onderzoek. 

 Validiteit betekent dat er geen systematische vertekeningen zijn. Validiteit kan ook 

opgesplitst worden in interne en externe validiteit. Volgens Maso & Smaling (2004, p. 71) heeft 

interne validiteit met name betrekking op de deugdelijkheid van de argumenten en de redenering 

die uiteindelijk geleid hebben tot de conclusies van het onderzoek. De interne validiteit wordt in 

dit onderzoek vergroot door een bestaande onderzoeksbenadering - de gefundeerde 

theoriebenadering en het analysemethode/coderingschema van Boeije (2009) - te gebruiken. Ook 

door het bijhouden van aantekeningen gedurende het onderzoek en het raadplegen van 

afgestudeerde medestudenten en door collega geestelijk verzorgers de tussentijdse resultaten te 

laten lezen, werd de interne validiteit vergroot. Externe validiteit betreft de generaliseerbaarheid 

van de onderzoeksresultaten naar andere personen, fenomenen en situaties (Maso & Smaling, 

2004, p. 75). Met het oog op het grote aantal respondenten is generaliseren van de 

onderzoeksresultaten een mogelijkheid.  
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5.4 Beperkingen van het onderzoek 

Het onderzoek kent een aantal beperkingen. In deze paragraaf worden drie beperkingen 

beschreven. Naast de beperkingen wordt ook hun invloed op de kwaliteit van het onderzoek 

aangegeven.  

 De eerste beperking van het onderzoek is de selectie van de vrijwilligers. Aan het 

onderzoek hebben overwegend vrijwilligers deelgenomen die vrijwilligerswerk doen in de 

palliatieve terminale zorg. Er hebben geen vrijwilligers met uitzondering van één vrijwilliger aan 

het onderzoek deelgenomen die besloten hebben om te stoppen met het doen van 

vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg. Hierdoor is er mogelijkerwijs een te positief 

en/of te eenzijdig gekleurd beeld ontstaan van de betekenis van het doen van vrijwilligerswerk in 

de palliatieve terminale zorg voor de vrijwilliger.  

 De tweede beperking van het onderzoek is de keuze om alleen gebruik te maken van de 

brieven die vrijwilligers geschreven hebben naar aanleiding van een uitnodiging op de site van 

VPTZ-Nederland en in Antenne, het driemaandelijks bulletin van VPTZ (digitale versie). Dit 

onderzoek leent zich ook bij uitstek voor het afnemen van interviews. Het voordeel van 

interviewen is dat door middel van interactie de betekenis van ervaringen achterhaald kunnen 

worden. Het afnemen van een interview biedt de onderzoeker de mogelijkheid om door te 

vragen, om verdiepende vragen te stellen als het antwoord daar aanleiding voor geeft, deze 

mogelijkheid ontbrak in het onderzoek. Dit betekent mogelijk dat de onderzoeksresultaten, in 

sommige opzichten de diepte, de breedte, de rijkdom van de ervaringen van de vrijwilligers 

onvoldoende voor het voetlicht brengen. 

 De derde beperking van het onderzoek is dat in het theoretisch kader perspectieven op 

betekenis- en zingeving niet opgenomen zijn. De presentietheorie en in het bijzonder de theorie 

over ‘er zijn’ van Andries Baart biedt perspectieven om de bijdrage van vrijwilligers in de 

palliatieve terminale zorg te duiden en op begrip te brengen. Maar voor de doordenking, de 

ordening en de structurering van de onderzoeksresultaten - de betekenissen voor de vrijwilligers 

- zouden perspectieven op betekenis- en zingeving van toegevoegde waarde kunnen zijn. 

5.5 Suggesties voor vervolgonderzoek 

Voortbordurend op de resultaten van het onderzoek en de hierboven genoemde beperkingen van 

het onderzoek is het boeiend om vervolgonderzoek te doen naar de betekenis van het doen van 
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vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale fase voor vrijwilligers door interviews af te nemen 

met vrijwilligers die vrijwilligerswerk doen en met vrijwilligers die gestopt zijn. De interviews 

zijn open vraaggesprekken waarbij de negen ervaringsaspecten van zingeving zoals deze 

verwoord worden door Alma en Smaling (2010, pp. 20-23) ingezet kunnen worden als topics 

voor het gesprek. Door het vervolgonderzoek wordt het misschien mogelijk om een meer 

omvattend antwoord te vinden op de vraag hoe het doen van vrijwilligerswerk in de palliatieve 

terminale zorg bijdraagt aan ervaringen van betekenis en zin voor vrijwilligers. 

 Daarnaast is het boeiend om vervolgonderzoek te doen naar de rol van openheid van de 

vrijwilligers naar het leven, naar de ander en naar zichzelf in de totstandkoming van betekenis-

volle en verrijkende ervaringen voor vrijwilligers. Motieven, behoeften en levensbeschouwing 

van vrijwilligers kunnen daarbij expliciet betrokken worden. De resultaten van het onderzoek 

kunnen worden meegenomen in educatie- en/of intervisiebijeenkomsten voor vrijwilligers en 

professionals. 

5.6 Relevantie van het onderzoek voor humanistiek en geestelijke begeleiding  

Het onderzoek sluit goed aan op het onderzoeksprogramma van de Universiteit voor 

Humanistiek waarin valorisatie een belangrijke plaats inneemt.  Bovendien doet het onderzoek 21

recht aan het multidisciplinaire karakter van humanistiek doordat in het onderzoek gebruik 

gemaakt wordt van internationale literatuur van verschillende wetenschappelijke disciplines 

zoals psychologie, sociologie, zorgethiek en humanistiek. Het onderzoek maakt duidelijk dat 

vrijwilligers door ‘er te zijn’ dat ook de kern is van geestelijke begeleiding volgens Jorna, (2008, 

p. 245) niet alleen een professionele maar ook een persoonlijke ontwikkeling gaan, waarbij het 

professionele en het persoonlijke zinvol met elkaar communiceren volgens Giebner (2015, p. 

184). Deze zinvolle communicatie tussen het professionele en het persoonlijke ligt ook ten 

grondslag aan de competenties van de geestelijk begeleider. Jorna (2008) noemt drie 

competenties van de geestelijk begeleider: de personale competentie, de hermeneutische 

competentie en de communicatieve competentie (p. 247).  

 Door kennis te nemen van de waardevolle en betekenisvolle ervaringen van vrijwilligers 

kunnen geestelijk begeleiders hun competenties verder ontwikkelen. Wellicht kunnen de 

waardevolle en betekenisvolle ervaringen van geestelijk begeleiders ook een inspiratiebron zijn 

 http://www.25jaaruvh.nl/wp-content/uploads/2013/10/Tekst_vernieuwd_onderzoeksprogramma-Humanisme-en-Humaniteit.pdf, geraadpleegd             21

1 augustus 2018
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voor vrijwilligers. Daarnaast kunnen geestelijk begeleiders hun kennis met betrekking tot vragen 

over de zin in het leven en vragen over de zin van het leven - delen met vrijwilligers. Zij worden 

in hun praktijk van zorg geven aan stervenden en naasten geconfronteerd met deze vragen en uit 

het onderzoek is gebleken dat zij ook vaak een persoonlijke interesse hebben voor het sterven en 

de dood. Tot slot, de resultaten van het onderzoek zijn ook gepresenteerd in het eerste deel van 

de VPTZ-reeks ‘Perspectieven van Vrijwilligerswerk’ onder de titel ‘Daar doe ik het 

voor’ (Goossensen & Sakkers, 2014) daarmee zijn de resultaten ook voor een breder publiek 

beschikbaar.  
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Bijlage 1: Brief aan de vrijwilligers 

Beste vrijwilliger, 

Bij deze nodigen wij u uit om mee te doen aan een onderzoek over ’Wat het vrijwilligerswerk in 
de palliatieve terminale zorg vrijwilligers geeft’. In deze brief vindt u informatie over dit 
onderzoek. 

Doel van het onderzoek 
Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek willen onderzoek doen naar de ervaringen 
van de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg in het bijzonder naar wat het werk hen zelf 
geeft. 

’Dat je voor jezelf weet dat je echt iets voor een ander doet en dat ja, dat geeft je een stuk 
voldoening.’  

’Dat je een verhaal van een ander krijgt van degene die ziek is, die overlijdt, die heeft zoveel 
levenservaring, de bagage die je van diegene kan krijgen dat kan je eigen leven verrijken.’ 

’Ik heb zo gevoeld, ik mag zijn zoals ik ben, het is allemaal goed.’ 

               (homepage VPTZ Nederland, 2014)  
 

Belang van deelname aan het onderzoek 
Op het gebied van motivatie, stress en coping en de rol van vrijwilligers in de palliatieve 
terminale zorg is vrij veel onderzoek gedaan. Altruïstische motieven en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid zijn invloedrijke redenen voor de keuze om vrijwilliger te worden in de 
palliatieve terminale zorg. Maar er zijn ook andere redenen die een rol spelen bij deze keuze, 
bijvoorbeeld; werkervaring opdoen, persoonlijke groei en een speciale interesse in dood en 
sterven. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar hoe familieleden van overledenen de geboden 
zorg door vrijwilligers ervaren en hoe professionals in de palliatieve terminale zorg vrijwilligers 
waarderen. 

Als onderzoekers willen wij graag meer inzicht krijgen in wat het vrijwilligerswerk in de 
palliatieve terminale zorg vrijwilligers geeft; dus meer inzicht krijgen in de persoonlijk impact 
van het werk. VPTZ Nederland kan met deze kennis mogelijk vrijwilligers die ze al heeft, beter 
scholen en begeleiden en vrijwilligers, die ze nog niet heeft, beter werven en selecteren. 
Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek van strategisch belang voor VPTZ Nederland. 
Uw deelname aan het onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Het streven is om ter ere van het 30-jarig jubileum van VPTZ Nederland een boekje voor de 
vrijwilligers uit te brengen met een bewerking van de uitkomsten van het onderzoek, gelardeerd 
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met geanonimiseerde fragmenten uit de brieven. Een mooie gelegenheid om extra aandacht en 
waardering te geven aan het waardevolle werk van vrijwilligers!  

Methode van onderzoek en de vertrouwelijkheid van de gegevens  
Dit onderzoek zal worden uitgevoerd met vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg die via 
hun organisatie aangesloten zijn bij de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
Nederland, door middel van een ‘Brievenproject’.  

Met alles wat u inbrengt zal vertrouwelijk worden omgegaan. Alleen de onderzoekers zullen op 
de hoogte zijn van uw persoonlijke gegevens zoals (mail)adres, leeftijd, geslacht en hoelang u 
vrijwilliger bent in de palliatieve terminale zorg. Deze persoonlijke gegevens behandelen wij 
vertrouwelijk. De gegevens van het onderzoek zullen worden geanonimiseerd en vinden hun 
neerslag in een afstudeerscriptie en in een boekje ter ere van het 30-jarig jubileum van VPTZ 
Nederland. 

Praktische informatie: wat is de bedoeling? 
U wordt uitgenodigd om een brief te schrijven over wat het vrijwilligerswerk in de palliatieve 
terminale zorg u geeft. U bent geheel vrij in de keuze of u de brief op de pc of met de pen 
schrijft, ook de vorm en de omvang van de brief mag u zelf bepalen. Wij willen u wel verzoeken 
uw (mail)adres, leeftijd, geslacht en hoelang u vrijwilliger bent in de palliatieve terminale zorg in 
de brief te vermelden. 
U kunt uw brief sturen vanaf 24 januari tot en met 8 maart 2014. Deze kunt u richten aan: Dhr. 
M Sakkers, postbus 463, 3500 AL, Utrecht of mart.sakkers@student.uvh.nl onder vermelding 
van’Brievenproject’. 

Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen 
Het onderzoek kost u alleen tijd. U kunt zelf bepalen wanneer en hoeveel brieven u schrijft, 
zolang het binnen de aangegeven periode is. 

Deelname aan het onderzoek 
Door de brief te sturen, stemt u in dat de brief gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek 
en publicatie. Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en u kunt zich op ieder 
moment terugtrekken uit het onderzoek.  

Nadere informatie  
Wanneer u nog vragen hebt over dit onderzoek dan kunt u zich richten tot één van de 
onderzoekers. 

Met vriendelijke groet, 
Dhr. Mart Sakkers, master student aan de Universiteit voor Humanistiek, geestelijk verzorger in 
opleiding, mailadres: mart.sakkers@student.uvh.nl 
Prof. dr. Anne Goossensen hoogleraar zorgethische aspecten van de informele zorg, onderzoeker 
aan de Universiteit voor Humanistiek, mailadres: a.goossensen@uvh.nl 
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Nieuw onderzoeksproject:  

Samenwerkingsverband tussen VPTZ Nederland en de Universiteit voor Humanistiek. 

’Wat geeft het werk in de palliatieve terminale zorg de VPTZ-vrijwilliger?’ 

 ’Dat je voor jezelf weet dat je echt iets voor een ander doet en dat ja, dat geeft je een  
  stuk voldoening.’  

 ’Dat je een verhaal van een ander krijgt van degene die ziek is, die overlijdt, die heeft    
  zoveel levenservaring, de bagage die je van diegene kan krijgen dat kan je eigen leven   
  verrijken.’ 

 ’Ik heb zo gevoeld, ik mag zijn zoals ik ben, het is allemaal goed.’ 

      (homepage VPTZ Nederland, 2014) 

Als u (ook) wilt delen over wat het werk in de palliatieve terminale zorg u geeft, dan nodigen wij 
u van harte uit om deel te nemen aan ons ’Brievenproject’.  

Het streven is om ter ere van het 30-jarig jubileum van VPTZ Nederland een boekje voor de 
vrijwilligers uit te brengen met een bewerking van de uitkomsten van het onderzoek, gelardeerd 
met geanonimiseerde fragmenten uit de brieven. Een mooie gelegenheid om extra aandacht en 
waardering te geven aan het waardevolle werk van vrijwilligers!  

Voor meer informatie klikt u op de onderstaande link. 

Met vriendelijke groet,  

Dhr. Mart Sakkers, master student aan de Universiteit voor Humanistiek, geestelijk verzorger in 
opleiding. 
Prof. dr. Anne Goossensen, hoogleraar zorgethische aspecten van de informele zorg, onderzoeker 
aan de Universiteit voor Humanistiek.  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Bijlage 2: Demografische gegevens briefschrijvers 

Onder de briefschrijvers zijn vijfentachtig vrouwen en vijftien mannen.  

Tabel 1 

Sekse  Vrijwilligers % (N) 

Vrouwen 85% 

Mannen 15% 

Leeftijd 

< 40 jaar 1% 

40 - 59 jaar 23% 

> 60 jaar  53% 

onbekend 23% 

Tijdsduur van het vrijwilligerswerk doen 

palliatieve terminale zorg 

< 1 jaar 4% 

1 - < 3 jaar 17% 

3 - <10 jaar 46% 

10 - < 24 jaar 13% 

onbekend 20%  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Bijlage 3: Het Inventory of Motivations for Hospice Palliative Care Volunteerism / 
IMHPCV-model 

Het Inventory of Motivations for Hospice Palliative Care Volunteerism (IMHPCV) model van  

S. Claxton-Oldfield, Wasylkiw, Mark, & J. Claxton-Oldfield (2011) onderscheidt vijf motivatie-

categorieën en voor elke motivatiecategorie vijf onderwerpen die representatief zijn voor de 

betreffende motivatiecategorie. 

Voor de categorie altruïsme zijn het de volgende onderwerpen: 

• ik wil anderen helpen om te gaan met dood en sterven 

• ik wil helpen de pijn te verlichten van mensen die leven met een levensbedreigende ziekte 

• ik wil mensen helpen die de dood in de ogen kijken 

• ik wil anderen gelukkig en comfortabel maken in het leven en ook in de laatste levensfase, bij 

sterven 

• ik wil de filosofie van de palliatieve zorg ondersteunen  

Voor de categorie maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn het de volgende onderwerpen: 

• ik geloof dat iedereen iets terug moet geven aan de maatschappij  

• ik geloof dat vrijwilligerswerk een deel uitmaakt van maatschappelijke betrokkenheid 

• ik geloof dat mensen iets terug moeten geven aan hun directe omgeving  

• het is mijn verantwoordelijkheid anderen te helpen 

• in zijn algemeenheid denk ik dat mensen verplicht zijn diensten aan te bieden aan de stad, het 

dorp waar zij leven 

Voor de categorie zelf-promotie zijn het de volgende onderwerpen: 

• ik wil mijn imago voor familie, vrienden en de samenleving verbeteren 

• ik hou van de aandacht die ik krijg als ik vrijwilligerswerk doe 

• ik hou ervan dat ik nodig ben  

• ik denk dat mensen positief aankijken tegen vrijwilligers 

• ik wil me beter voelen over mezelf 

Voor de categorie vrije tijd zijn het de volgende onderwerpen: 

• ik vind het fijn iets te doen te hebben met mijn tijd 
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• ik wil graag andere mensen ontmoeten 

• ik wil een activiteit waarbij ik mij focus op een ander in plaats van op mezelf 

• vrijwilligerswerk is voor mij een hobby 

• ik wil inspirerend en betrokken werk 

Voor de categorie persoonlijk gewin zijn het de volgende onderwerpen: 

• de ervaring van vrijwilliger zijn helpt mij bij mijn toekomstige doelen 

• vrijwilliger zijn is voorwaarde voor de vervulling van mijn betrokkenheid bij een andere 

activiteit 

• ik wil ervaring opdoen / ik heb ervaring nodig in een zorgprofessie 

• ik wil een voet tussen de deur krijgen bij een potentiële werkgever 

• ik wil werken in de zorg- / medische sector  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Bijlage 4: Lijst van sensitizing concepts 

Motief  

Altruïsme 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Zelfpromotie 

Vrije tijd 

Persoonlijk gewin 

Ontvankelijkheid 

Erkenning behoeften  

Wederkerigheid 

Reciprociteit 

Relationeel werken 

Betrekking 

‘Er zijn met’ 

‘Er zijn voor’ 

Aansluiten 

Afstemmen 

Verschil maken 

Verbinding met anderen 

Openheid voor het leven 

Openheid na anderen 

Openheid naar jezelf 

Onder ogen zien van eindigheid (de dood en sterfelijkheid)  

Leren 
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Bijlage 5: Ordening resultaten op basis van het IMHPCV-model 
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IMHPCV-model; betekenissen voor vrijwilligers 
ALTRUÏSME RESULTAAT

• ik wil anderen helpen om te gaan met dood en sterven √

• ik wil helpen de pijn te verlichten van mensen die leven met een levensbedreigende ziekte

• ik wil mensen helpen die de dood in de ogen kijken √

• ik wil anderen gelukkig en comfortabel maken in het leven als ook in de laatste levensfase / bij sterven √

• ik wil de filosofie van de palliatieve zorg ondersteunen √

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 

• ik geloof dat iedereen iets terug moet geven aan de maatschappij / samenleving √

• ik geloof dat vrijwilligerswerk een deel uitmaakt van maatschappelijke betrokkenheid √

• ik geloof dat mensen iets terug moeten geven aan hun communiteiten / omgeving √

• het is mijn verantwoordelijkheid anderen te helpen

• in zijn algemeenheid denk ik dat mensen verplicht zijn diensten aan te bieden aan de stad, dorp waar zij leven

ZELF-PROMOTIE

• ik wil mijn imago voor familie, vrienden en de samenleving verbeteren

• ik hou van de aandacht die ik krijg als ik vrijwilligerswerk doe

• ik hou ervan dat ik nodig ben 

• ik denk dat mensen positief aankijken tegen vrijwilligers

• ik wil me beter voelen over mezelf

VRIJE TIJD 

• ik vind het fijn iets te doen te hebben met mijn tijd

• ik wil graag andere mensen ontmoeten √

• ik wil een activiteit waardoor ik mij focus op een ander in plaats van op mezelf √

• vrijwilligerswerk is voor mij een hobby

• ik wil inspirerend en betrokken werk √

PERSOONLIJK GEWIN

• de ervaring van vrijwilliger zijn helpt mij bij mijn toekomstige doelen

• vrijwilliger zijn is voorwaarde voor de vervulling van mijn betrokkenheid bij een andere activiteit

• ik wil ervaring opdoen / ik heb ervaring nodig in een zorgprofessie

• ik wil een voet tussen de deur krijgen bij een potentiële werkgever

• ik wil werken in de zorgsector


