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Samenvatting 

Dit is een kwalitatief en exploratief empirisch onderzoek naar de betekenis van ´Er Zijn´ en 

rituelen voor vrijwilligers in hospices alsmede het verband tussen rituelen en ‘Er Zijn’. 

Aandacht voor ‘Er Zijn’ en rituelen in de zorg voor mensen in hun laatste levensfase is 

belangrijk. Deze praktijken geven ruimte voor spiritualiteit in de zorg. Zonder spiritualiteit, zo 

blijkt uit onderzoek kan er ook geen welzijn zijn op andere gebieden. Spiritualiteit wordt 

praktisch ingevuld met een beleving van presentie, met de zinervaring van ‘Er zijn’ en rituelen. 

Hoewel de zorg onder een grote druk staat om alles te meten, is juist spiritualiteit een aspect 

dat zich moeilijk hiertoe leent. Hierdoor dreigt de essentie van goede zorg verloren te gaan. 

Binnen een hospice proberen mensen de omgang met stervenden te verbeteren. Vrijwilligers 

spelen er een belangrijke rol. Uit het bovenstaande ontstond de volgende hoofdvraag: Wat is de 

betekenis van rituelen en ‘Er Zijn’ voor vrijwilligers in hospices?  Voor dit onderzoek zijn 

twaalf diepte-interviews afgenomen met vrijwilligers uit zes verschillende hospices waarbij de 

beleving van rituelen en spiritualiteit centraal stond.  

Uit het empirische onderzoek blijkt dat de betekenis van `Er zijn´ voor vrijwilligers uiteen 

valt in enerzijds dienstbaar aanwezig zijn en anderzijds bewust aanwezig zijn. Bij 

dienstbaarheid is het belangrijk dat er wordt afgestemd met de ander, zodat er geheel kan 

worden aangesloten op wat de gast wil. Hierbij verplaatst men zich in de ander en is er een 

relatie van gelijkwaardigheid. Om dit te kunnen doen helpt het om bewust aanwezig te zijn. 

Dit betekent dat men aanwezig is in het moment en dat men kan luisteren naar wat er gebeurt 

in het eigen innerlijk. Tevens is er ruimte voor stilte, om geraakt te worden en mensen te 

raken. Het wordt moeilijk om ‘Er te zijn’ als er haast is. 

Naar de rol van rituelen gevraagd, blijkt dat hun betekenis voor vrijwilligers vooral rond het 

levenseinde aanwezig is. Het aansteken van een kaars nadat iemand is gestorven, een 

uitgeleide en de laatste zorg werden doorgaans als rituelen ervaren. Deze rituelen zorgen 

ervoor dat de ‘heiligheid’ van het sterven wordt benadrukt, waarmee bedoeld wordt dat er 

wordt stilgestaan bij de persoon die net is overleden en dat er rust en verbondenheid ontstaat. 

Sommige respondenten zouden vaker rituelen willen zien, ook voordat iemand sterft. Dit zien 

we juist vooral gebeuren in het joodse hospice, waar, door het vieren van Sabbat en de 

spijswetten, tal van handelingen een ritueel karakter hebben. 

Het verband tussen rituelen en ‘Er Zijn’ blijkt uit het feit dat in het ‘Er zijn’  rituele 

handelingen kunnen ontstaan. Er ontstaat ruimte voor herhaalde handelingen van aandacht en 
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liefde die de ervaring oproepen van  een ritueel. De ritualiseringen van handelingen zorgt voor 

een kader waardoor mensen dieper aanwezig kunnen zijn. 
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Voorwoord 

Vanaf 2017 tot en met 2019 werkte ik als vrijwilliger in Stadshospice Utrecht. De ervaringen 

die ik daar heb opgedaan betekenen veel voor mij. Sinds de dood van mijn vader op jonge 

leeftijd heeft de dood voor mij een belangrijke rol gespeeld. Juist op het grensgebied tussen het 

leven en de dood gebeurt er zo veel. Veel wat niet in woorden uit te leggen is: zo veel magisch! 

Zoals de gesprekjes die ik had tijdens het klaarmaken voor de slaap. Of iemands hand 

vasthouden die zijn laatste adem uitblaast. Of de humor die ontstaat naarmate je iemand beter 

leert kennen en hoe er ook zo vaak ruimte is om de lichtheid van het leven met elkaar te vieren. 

Of de verschillende soorten stilte die ik met de gasten deelde. Ook was het voor mij heel 

inspirerend om de andere vrijwilligers en werknemers te ontmoeten en om te zien met hoe veel 

liefde, aandacht en eigenheid zij zorg droegen voor anderen. Ik voel mij dankbaar dat ik in het 

hospice van dichtbij verschillende mensen heb meegemaakt die in de stervensfase van hun 

leven waren. 

Hier wil ik stilstaan bij alle mensen die ik dankbaar ben voor het helpen met mijn scriptie. Ten 

eerste Joanna voor haar aanstekelijke enthousiasme, passie en kennis over deze onderwerpen, 

en voor de manier waarop ze me na elke meeting weer drie keer zo veel zin in mijn onderzoek 

kon meegeven. Dan ook mijn meelezers Melissa en Fernando voor hun waardevolle feedback. 

Fernando herinnerde mij eraan dat het ‘Er Zijn’ uit liefde bestaat. Vervolgens wil ik alle 

mensen, vrijwilligers, werknemers, gasten en familie bedanken die ik heb leren kennen in de 

hospices, en zelf in hen zo’n mooie vorm van liefde heb kunnen herkennen. Met name de twaalf 

vrijwilligers die ik mocht interviewen en die zo open waren over hun ervaringen ben ik grote 

dank verschuldigd. Dan wil ik Janneke, Berend en Tamara bedanken voor het samen delen van 

het scriptieproces en dat we elkaar daar bij konden ondersteunen. Mijn vrienden wil ik 

bedanken voor hun aanwezigheid in mijn leven die het schrijfproces aangenaam maakte. Een 

dankende groet wil ik de bomen en natuur doen die mij energie gaven en geven. Mijn 

bovenbuurman, Adrie, wil ik hartelijk bedanken voor het lezen en nakijken van mijn scriptie. 

En als laatste wil ik mijn directe familieleden bedanken, mijn moeder voor haar eindeloze 

vertrouwen in mij,  mijn broer voor het licht dat hij in mijn leven brengt, en ook mijn vader 

voor de steun en inspiratie die hij mij geeft ook al is hij niet meer op aarde.  
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1. Inleiding 

De dood is een van de belangrijkste gebeurtenissen om te ritualiseren. Sinds mensenheugenis 

zijn er al rituelen rond de dood (Wojtkowiak, 2018). Rituelen bij het sterven, zoals een uitvaart 

of crematie, zijn belangrijk omdat ze betekenis geven aan de laatste fase van het leven (Van der 

Weegen et al., 2020). Rituelen zorgen met name voor het behoud van sociale orde, ze creëren 

gemeenschap en ze zorgen voor transformatie (Driver, 2006). Mensen voelen zich door rituelen 

gesteund bij verlies en door het doen van rituelen krijgen ze soms antwoorden op existentiële 

vragen (Papadatou, 2006). Rituelen zijn sterk gebonden aan de plaats, gemeenschap en tijd waar 

ze zijn ontstaan en uitgevoerd worden. Zelfs rituelen die worden uitgevoerd voor universele 

gebeurtenissen zoals geboorte en dood zijn zelden universeel. Omdat rituelen sterk sociaal-

cultureel bepaald zijn, zijn ze een duidelijke spiegel voor wat belangrijk is voor een bepaalde 

gemeenschap in een bepaalde tijd (Lukken, 1984). 

Een eenduidige definitie voor wat een ritueel is, is er niet, maar Ronald L. Grimes (2014) 

beschrijft in zijn theorie de gemeenschappelijke kenmerken van rituelen. In deze scriptie wordt 

deze theorie aangehouden, omdat er hier oog is voor de verschillende verschijningsvormen van 

rituelen. Een ritueel is kort gezegd een belichaamde, anders dan alledaagse, voorgeschreven 

opvoering/uitvoering waarin gebruik wordt gemaakt van symbolen (Grimes, 2014, p. 195). 

Ondanks het belang van rituelen is er in de huidige post-seculiere samenleving een 

afname te zien van traditionele rituelen. Mensen zijn bezig met het heruitvinden van nieuwe 

vormen van rituelen (Grimes, 2014). Dit in tegenstelling tot traditionele samenlevingen waar 

religie veel praktijken rond sterven, begrafenissen en rouw bepaalt (Walter, 2012). Binnen post-

seculiere samenlevingen wordt het spreken over religie binnen palliatieve zorg, de zorg voor 

mensen waarbij genezing aan een ziekte niet meer mogelijk is, vaak vervangen door het spreken 

over spiritualiteit. Nancy Ammerman (2010) beargumenteert hoe religieus pluralisme de 

natuurlijke staat is van religie en dat religie nooit homogeen is. Zij beschrijft hoe religie multi-

dimensioneel is en verschillende ervaringen van religie of spiritualiteit kunnen worden 

gecombineerd in individuele levens (Ammerman, 2010). Bij spiritualiteit in de palliatieve zorg 

ligt de nadruk, in vergelijking tot religie, meer op autonomie en kiest de persoon zelf de ideeën, 

overtuigingen en praktijken die goed voelen voor het individu (Walter, 2012). De functies van 

ritueel zijn ook binnen spiritualiteit belangrijk. Spiritualiteit staat dan ook centraal binnen 

rituelen (Wojtkowiak et al., 2018). The European Association for Palliative Care (EAPC) 

defineert spiritualiteit als volgt: “Spirituality is the dynamic dimension of human life that relates 

to the way persons (individual and community) experience, express and/or seek meaning, 
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purpose and transcendence, and the way they connect to the moment, to self, to others, to 

nature, to the significant, and/or the sacred”.  

Aandacht voor  spiritualiteit in de palliatieve zorg is van essentieel belang voor de 

kwaliteit van zorg voor mensen in hun laatste levensfase (Batstone et al., 2020; (Lukovsky et 

al., 2021). Dit omdat spiritualiteit een belangrijke hulpbron kan zijn voor omgangsvormen met 

ongeneeslijke zieken (Selman et al., 2011). Er wordt zelfs gesteld dat zonder spiritueel welzijn 

er geen welzijn kan bestaan op sociaal, mentaal, fysiek en emotioneel gebied (Moosavi et al., 

2020). Dat aandacht voor spiritualiteit in de zorg voor stervenden belangrijk is wordt door veel 

wetenschappers erkend, toch krijgen verpleegkundigen en andere zorgprofessionals vaak 

weinig praktische richtlijnen over hoe die spirituele zorg gegeven kan worden (Batstone et al., 

2020; Lukovsky et al., 2021). Daarnaast is spiritualiteit niet helemaal geïntegreerd in het beleid 

van ziekenhuizen en hospices (Wright, 2008).   

Een aantal ontwikkelingen in de samenleving die invloed hebben op de omgang met het 

stervensproces in de Westerse samenleving zijn als volgt. Ten eerste sterven de meeste mensen 

in Westerse samenlevingen in medische instellingen. Hier lijkt de nadruk grotendeels te liggen 

op de medische kant van het stervensproces (Koksvik, 2020). Een gebruikelijk antwoord op 

ziekte is om de ziekte te genezen met de meest geavanceerde technologie. Dit antwoord gaat er 

van uit dat alles behandeld zou kunnen en moeten worden (Schwarz & Benson, 2018). Ten 

tweede, wordt er in de Westerse samenleving niet graag over de eindigheid van het leven 

gesproken (Schwarz & Benson, 2018; Papadatou, 2006; Aries, 1991). Dat de dood vaak wordt 

behandeld door professionals in medische instellingen en dat we niet graag over de dood 

spreken, maakt dat we vaak onvoorbereid zijn op het omgaan met het sterven van een dierbare 

(Grimes, 2000) Ten derde, is onze moderne Westerse samenleving ten opzichte van premoderne 

en primitieve samenlevingen extreem dynamisch geworden. Bij een dynamische maatschappij 

is er onder andere een versnelling te zien in de manier waarop tijd wordt gebruikt: mensen 

ervaren steeds vaker een gevoel van tijdsdruk. (Ulferts et al., 2013; Rosa, 2005). Dit gevoel van 

tijdsdruk heeft invloed op de kwaliteit van zorg. Het is één van de ontwikkelingen die er voor 

zorgt dat kwaliteit van zorg steeds meer dreigt af te nemen. Omdat verzorgenden steeds minder 

tijd hebben om aandacht te geven aan de cliënten. Uit het rapport van V&VN uit 2019 dat de 

kwaliteit van zorg onderzocht op basis van vragen aan 16791 verpleegkundigen en 

verzorgenden, blijkt dat 65% van de respondenten vond dat de kwaliteit van zorg achteruitging 

en 69% ervoer een toegenomen werkdruk (V&VN, 2019). Volgens Andries Baart (2018) zijn 

tijdsdruk en de meetcultuur in de zorg één van de grootste belemmeringen om goede zorg te 
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leveren. Jan Piet Vlasblom (2016) stelt dat tijdsdruk ook één van de grootste belemmeringen is 

voor het geven van spirituele zorg. Mieke Moor (2017) schrijft dat goede zorg onder de steeds 

grotere druk komt te staan om alles te willen meten. Verantwoording afleggen lijkt hierdoor 

belangrijker te worden dan de inhoud van het werk. Vervolgens dreigt datgene wat niet 

meetbaar is maar wel de essentie is van goede zorg te verdwijnen (Jacobs, 2007).   

Een ontwikkeling die de bovengenoemde omgang met stervenden in de Westerse 

samenleving probeert te verbeteren, is de hospicebeweging. Hospices zijn kleinschalige 

instellingen waar met een multidisciplinair team zorg wordt gegeven aan stervenden en hun 

naasten, om een optimale kwaliteit van leven, rouw en sterven mogelijk te maken (Van den 

Akker et al., 2006).1 

Het eerste hospice werd door Cicely Saunders opgericht in 1967 in Londen. Zij zorgde 

ervoor dat er op een andere manier met stervenden om werd gegaan, waarbij er aandacht kwam 

voor de spirituele dimensie van het sterven. Het is volgens haar belangrijk dat stervenden met 

vriendelijke, gevoelige zorg worden geholpen om betekenis te geven aan hun ziekteproces. 

Tegenwoordig wordt Saunders’ visie op sterven nog steeds breed gedeeld binnen de palliatieve 

zorg (Miccinesi et al., 2020). Hedendaags sterft 10 % van de Nederlanders met een verwacht 

overlijden in een hospice (Fransen et al., 2019). 

De hospicebeweging is en wordt voor een groot deel mogelijk gemaakt door het werk 

van vrijwilligers. De uitgebreide inzet van vrijwilligers is iets wat vele hospices met elkaar 

gemeen hebben (Burbeck et al., 2014; Candy et al, 2015; Claxton-Oldfield et al., 2004). De taak 

van vrijwilligers binnen hospices wordt in essentie omschreven als ‘Er Zijn’. ‘Er Zijn’ is 

aandacht geven aan de cliënt met zijn/haar hele verhaal en behoeften, in het hier en nu. Dit is 

één van de grootste behoeften van mensen in de palliatieve fase. Hierdoor is er aandacht voor 

de spirituele dimensie van zorg (Wright, 2008). ‘Er Zijn’ wordt door vrijwilligers omschreven 

als: “jezelf terughouden, leegmaken, stil worden en ruimte bieden. Het gaat om het zoeken naar 

wat er speelt en past en kijken hoe het eigen handelen, of bewust niet handelen, uitpakt” 

(Spekkink & Goossensen, 2016, p. 4). Deze houding van ‘Er Zijn’ heeft veel raakvlakken met 

de presentiebenadering van Baart die de kern van presentie als volgt beschrijft: ‘contact maken 

 
1 1 https://ahzn.nl/de-ahzn/#definitie retrieved at 17-2-2021 

 

https://ahzn.nl/de-ahzn/#definitie
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met het verlangen van degene die behoeftig is en het hulpaanbod dáárop en op niets anders 

afstemmen’ (2007, 15).  

Om ‘Er Zijn’ concreet te maken en te kunnen onderzoeken wanneer ‘Er Zijn’ lukt en 

wanneer ‘Er Zijn’ niet lukt, hebben Ankana Spekkink en Anne Goossensen (2016) ‘Er Zijn’ in 

vier stappen opgedeeld. De eerste stap is jezelf voorbereiden, stil worden, je leegmaken en 

jezelf openstellen, waardoor er een innerlijke ruimte ontstaat om ontvankelijk het contact aan 

te gaan met de cliënt. De tweede stap is perspectiefwisseling, zoeken en openstaan voor signalen 

van de cliënt in een staat van oplettendheid. De derde stap is passend respons geven. Dit kan 

zijn het doen van kleine handelingen die passen bij de specifieke persoon en het moment. Als 

de vrijwilliger bijvoorbeeld denkt te zien dat iemand koud is, kan die een deken aanbieden. Een 

respons kan ook juist ‘niks doen’ zijn en aanwezig zijn zonder iets te zeggen. In stilte aanwezig 

zijn, speelt een grote rol in de palliatieve zorg. Er zijn vaak geen woorden die kunnen omvatten 

wat er gebeurt in de momenten waarop mensen bijna sterven (Bassett et al., 2018). Stilte kan 

ook bewust worden ingezet in een ritueel, wat een manier kan zijn voor omgang met dingen die 

niet in woorden zijn te vatten (Running et al., 2008). De vierde stap is het evalueren. Dit is het 

betreden van de ruimte tussen het zelf en de ander, waar steeds bepaalde handelingen worden 

voorgesteld. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een hand dicht bij de hand van de stervende, 

zodat deze de mogelijkheid heeft deze te pakken. 

Naast ruimte voor ‘Er Zijn’, is er in hospices ook ruimte voor de rituele dimensie van 

het sterven. Jean Roche (1994) beschrijft hoe rituelen in een hospice voor een verschuiving in 

het bewustzijn van stervenden en hun naasten kunnen zorgen. Voorbeelden van rituelen in 

hospices zijn kaarsen aansteken, het gebruik van ‘talking sticks’ of bidden. Deze rituelen 

kunnen ervoor zorgen dat deelnemers van het ritueel hun gevoelens kunnen uiten die anders 

moeilijk in woorden te vatten zijn. Zo kan er meer verbinding tussen de stervende en naasten 

ontstaan (Running et al., 2008). 

Vrijwilligers worden in een hospice wekelijks geconfronteerd met dood en rouw. Deze 

confrontatie met sterven en lijden kan emotioneel uitdagend zijn en leiden tot negatieve effecten 

op de mentale gezondheid zoals stress of een burn-out (Jo et al., 2020). Alice Running et al. 

(2008) stelt dat rituelen een therapeutische functie kunnen hebben en kunnen helpen met de 

omgang met deze uitdagende situaties. Rituelen hebben ook positieve effecten op het verwerken 

van rouw onder personeel en kunnen een burn-out of stress voorkomen (Running et al., 2008). 

Door meer inzicht te krijgen in de ervaring van vrijwilligers met rituelen en ’Er Zijn’ is het 
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mogelijk om te kijken wat het voor vrijwilligers betekent en of het voor hun positieve effecten 

heeft op het doen van hun werk. 

Rituelen en ‘Er Zijn’ lijken veel overeenkomsten te hebben en bij elkaar aan te sluiten. 

Rituelen kunnen mogelijk helpen bij het ontvankelijk aangaan van contact, de eerste stap van 

‘Er Zijn’. Dit omdat rituelen met aandacht verrichtte handelingen zijn, die anders zijn dan 

routines door hun symbolische lading (Grimes, 2014) Daarnaast stelt Goossensen (2019) dat 

vrijwilligers vaak kleine rituelen voor zichzelf ontwikkelen die zorgen voor het tijdelijk loslaten 

van hun dagelijks leven, de eerste stap van het ‘Er Zijn’. Dat kan bijvoorbeeld zijn het met 

aandacht de schoenen vegen bij binnenkomst, zodat de buitenwereld symbolisch wordt achter 

gelaten. In deze scriptie wordt onderzocht of vrijwilligers bij alle vier stappen van ’Er Zijn’ 

rituelen uitvoeren en wat deze voor hen en voor de zorg die zij leveren betekenen. 

Deze praktijk van ‘Er Zijn’ en rituelen kan gezien worden als belangrijk element voor 

het geven van spirituele palliatieve zorg. Deze praktijk kan onder druk komen te staan door 

protocollen, regels of routines (Goossensen, 2019). Moor (2017) stelt dat de essentie van goede 

zorg, die niet te meten is, dreigt verloren te gaan. Om inzicht te krijgen over wat bepalend is 

voor deze goede zorg en hoe vrijwilligers in elke situatie handelen is het belangrijk om de 

vrijwilligers zelf aan het woord te laten over wat voor hen van waarde is. Hierdoor ontstaat er 

meer kennis over deze elementen en worden er mogelijk handvaten geboden voor andere 

vrijwilligers en verzorgden om in een staat te komen van ‘Er Zijn’. Daardoor kan er mogelijk 

meer kennis ter beschikking komen over de betekenis van deze houding voor vrijwilligers die 

zich niet altijd voldoende voorbereid voelen om het werk te doen (Spekkink & Goossensen, 

2016; Scott et al., 2021).   

1.2 Wetenschappelijke relevantie 

Deze scriptie poogt een lacune in de kennis over de rituele dimensie van het ‘Er Zijn’ te vullen. 

Er is namelijk al onderzoek gedaan naar rituelen in hospices en de betekenis van ‘Er Zijn’ van 

vrijwilligers. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de rol van rituelen in de fases van 

het ‘Er Zijn’. Er is ook onderzoek gedaan naar de betekenis van rituelen voor stervenden, 

nabestaanden en verpleegkundigen, maar er is nog nauwelijks kennis over de betekenis van 

rituelen voor vrijwilligers en hoe dat hun werk beïnvloedt. 

Daarnaast krijgt de spirituele dimensie van het sterven te weinig aandacht in de zorg 

(Selman et al., 2014), zoals vermeld in de problematisering. Uit de literatuur blijkt dat er binnen 

de hospicezorg wel tijd genomen wordt om rituelen uit te voeren. Running et al. (2008) schrijft 
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over de positieve effecten die dit heeft op stervenden, nabestaanden en personeel. Mijn 

onderzoek kan bijdragen aan het nagaan welke soort rituelen er worden gedaan en dan met 

name wat voor effect ze hebben op vrijwilligers, die een belangrijke groep vormen binnen het 

hospicepersoneel. Hierdoor kunnen de mogelijk positieve elementen van rituele hospice zorg 

worden uitgelicht. Daarnaast kan worden onderzocht welke elementen van waarde zijn voor het 

werk in palliatieve zorg en welke juist niet.  

1.3 Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek is maatschappelijke relevant, omdat er een grote vraag is naar vrijwilligers in de 

palliatieve zorg en deze vraag zal steeds groter worden door de vergrijzing van onze 

samenleving (Spekkink & Goossensen, 2016;  Candy et al, 2015). Daarnaast is de bijdrage van 

het ‘Er Zijn’ van vrijwilligers onder druk komen te staan, omdat deze bijdrage van de 

vrijwilligers niet altijd wordt erkend. (Spekkink & Goossensen, 2016; Scott et al., 2021). Met 

dit huidige onderzoek is het mogelijk om uit te lichten wat rituelen en ‘Er Zijn’ betekenen voor 

vrijwilligers. Zo wordt het mogelijk om meer erkenning te geven aan hun bijdrage aan een 

waardig en goed stervensproces. 

1.4 Humanistieke relevantie 

Spirituele zorg is een fundamenteel onderdeel van palliatieve zorg.2 Tijdens de laatste fase is 

spiritualiteit en zingeving belangrijk. Daarom is deze context van het onderzoek passend voor 

Humanistiek, een opleiding waar zingeving een centraal thema van onderzoek is. Daarnaast 

stelt Ton Jorna dat ‘spiritualiteit’ het beste omschrijft waar het bij levensbeschouwing en 

humanistische geestelijke begeleiding in de kern om gaat (Jorna, 2008). Hans Alma (2018) 

beschrijft humanistische spiritualiteit als een ‘oefenpraktijk voor onvoorwaardelijke aandacht 

die de relatie met de zinnige wereld mogelijk maakt’ (p. 143). Volgens Alma (2018) geeft de 

term spiritualiteit zo een praktijkgerichte uitwerking van het humanisme. Tenslotte zijn ‘Er 

Zijn’ en rituelen beide praktijken die erg nuttig zijn voor het werk als geestelijk verzorger. In 

de VGVZ- beroepsstandaard staat onder andere dat een geestelijk verzorger aandachtig present 

moet kunnen zijn bij anderen en cliënten moet bijstaan met behulp van rituelen.3 Daarom 

kunnen deze thema’s onderzocht in de hospicepraktijk inspiratie bieden voor het werk als 

geestelijk verzorger.  

 
2 Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, IKNL/Palliactief, 2017. Geraadpleegd van 

https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland 
3 https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf VGVZ beroepsstandaard retrieved at 

12-3-2021 

https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf
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1.5 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de betekenis van rituelen voor het 

‘Er Zijn’ van vrijwilligers in de palliatieve zorg. Vrijwilligers worden hier als expert gezien 

omdat ze een belangrijke rol in het hospice spelen. Omdat er steeds meer vrijwilligers nodig 

zullen zijn en omdat hun belangrijkste taak het ‘Er zijn’ is zonder een professionele rol te 

hoeven te vervullen, kunnen zij een interessant perspectief geven op theorie over ‘Er zijn’ en 

rituelen. 

1.6 Vraagstelling 

Hoofdvraag: 

Wat is de betekenis van rituelen en ‘Er Zijn’ voor vrijwilligers in hospices? 

Deelvragen: 

Wat houdt het ‘Er Zijn’ in voor vrijwilligers in hospices? 

Wat betekenen rituelen voor vrijwilligers in hospices? 

Wat is het verband tussen rituelen en ‘Er Zijn’?  
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1.7 Conceptuele definities  

‘Er Zijn’ 

‘Er Zijn’ is de essentie van het werk als vrijwilliger in de palliatieve zorg. Binnen ‘Er Zijn’ 

worden vier stappen onderscheiden, zoals beschreven door Goossensen (2019), (zie 

problematisering). 

Rituelen  

Om de verschillende vormen van ritueel te herkennen worden verschillende soorten lagen 

of dichtheid (density) van ritueel onderscheiden (Grimes, 2014). Hieronder zijn de 

verschillende soorten lagen beschreven op volgorde van rituele dichtheid: 

• ritualization, hier vertaald als ritualizatie: met opzet en aandacht verrichte handelingen 

die in andere contexten niet worden gezien als ritueel. De handelingen verschillen met 

routine door hun intentie en symbolische lading.  

• decorum: interactie die meestal gepaard gaat met het uitwisselen van beleefde gebaren. 

• ceremonie: legale of politieke laag van ritueel. 

• magie: actie met een bepaald doel die meestal een bovennatuurlijk karakter heeft. 

• liturgie: religieus ritueel. 

• viering: Het ritueel zelf is het doel, de nadruk ligt op de uitvoering. Voorbeelden zijn 

festivals of verjaardagen. 

Om elementen van rituelen duidelijk te kunnen onderscheiden en analyseren wordt er gelet op 

de rituele elementen van Grimes (2014). De elementen zijn de acties, degene(n) die het ritueel 

uitvoeren, de groep, de taal, plaats, handeling en objecten.  
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2. Theoretisch kader 

In dit theoretisch kader zal ik de hoofdthema’s van dit onderzoek verdiepen. 

2.1 ‘Er Zijn’ 

‘Er Zijn’ wordt in de introductie al beschreven door uit te leggen hoe vrijwilligers het 

beschrijven in het onderzoek van Goossensen (2019). De essentie van ‘Er Zijn’ voor 

vrijwilligers wordt omschreven als: stil worden, ruimte bieden en jezelf leegmaken. Het gaat 

om het afstemmen met de ander, en evalueren hoe je eigen handelen of juist niet handelen 

uitpakt. (Spekkink & Goossensen, 2016, p. 7). Volgens Goossensen (2019) is ‘Er Zijn’ 

succesvol als het een passend antwoord geeft op de situatie van de cliënt, volgens de cliënt en 

zijn/haar familie. Een passend antwoord hoeft niet altijd te betekenen dat de vrijwilliger bij de 

cliënt blijft. Het kan ook juist betekenen dat hij/zij de cliënt en familie alleen laat. Spekkink & 

Goossensen (2016) hebben ‘Er Zijn’ in vier verschillende stappen verdeeld om concreet te 

kunnen onderzoeken of ‘Er Zijn’ wel of  niet lukt.  

Eerst ga ik dieper in op ‘Er Zijn’ door het te verbinden aan de presentietheorie van 

Gabriel Marcel en Andries Baart. Dan laat ik zien hoe theorie van geestelijke verzorging 

interessant is voor hospicevrijwilliger en andersom. Deze theorie vindt zijn oorsprong in het 

werk van Jaap van Praag, Ton Jorna, Steve Nolan en Elly Hoogeveen. Dit is allemaal literatuur 

geschreven door geestelijke verzorgers en oprichter van het humanistisch verbond. Ten slotte 

leg ik het belang van presentie uit voor geestelijke verzorging.   

Presentietheorie 

De presentietheorie lijkt een passende theoretische onderbouwing voor ‘Er Zijn’ te zijn. Binnen 

de prensentiebeoefening wordt er gestreefd naar ‘Er Zijn’ met of ‘Er Zijn’ voor een behoeftige 

ander.  

Gabriel Marcel, schreef al in de jaren 50 van de vorige eeuw over presentie. Marcel is een 

filosoof die deel uitmaakt van de fenomenologische en existentialistische stroming in de 

filosofie. Hij schreef het meeste over de natuur van het menselijk subject (Sweetman, 2008) en 

beschrijft presentie als de kern van spiritualiteit. Volgens hem is presentie getuige zijn van het 

echte zijn. Dit komt overeen met Alma (2018) die stelt dat spiritualiteit wordt gekenmerkt door 

onvoorwaardelijke aandacht voor de werkelijkheid. Het hoogste doel, stelt Marcel, is om via 

het aangaan van relaties waarbij je er bent voor de ander een ervaring van de oorspronkelijke 
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scheppingsliefde op te doen. Dit gevoel van presentie kan plotseling op komen en het is moeilijk 

te traceren wat de  oorsprong is. Het diepste kunnen wij bij iemand aanwezig zijn als we zelf 

niet proberen onze ervaringen te controleren, stelt hij. Presentie is een verbindingservaring die 

van binnen opborrelt. Marcel analyseert ook concrete momenten van ervaring, zo kan 

aanwezigheid zich al voordoen in het schudden van een hand of bij een glimlach. De 

aanwezigheid heeft iets ambivalents omdat het enerzijds een vorm is van zelfcreatie en 

anderzijds  een moment van opoffering inhoudt, namelijk in de toewijding tot de ander. 

Daarnaast gaat aanwezigheid over het delen van deze diepe zelfervaring met de ander (Marcus, 

2013). De fenomenologisch-existentialistische traditie waarvan Marcel een exponent is vormt 

de grondslag en mogelijkheidsvoorwaarde voor latere presentietheorieën. 

In 2007 schrijft Adries Baart dat de kern van presentiebeoefening is: contact maken met het 

verlangen van degene die behoeftig is en het hulpaanbod dáárop en op niets anders afstemmen 

(Baart, 2007, p. 15). Presentie is meer dan aanwezig zijn op ongerichte en willekeurige manier 

(van Heijst, 2005).  Hierbij komt radicaal bij iemand aan te kunnen sluiten en het onderhouden 

en het aangaan van een relatie met aandacht. Hierbinnen kan de ander erkenning vinden (Baart, 

2007). Presentie is dus met zorg en aandacht volledig bij de ander aansluiten, daarmee ontstaat 

er een aanspreekbare, benaderbare helper (Baart, 2018). 

De presentietheorie van Baart (2007) valt binnen de zorgethiek. Zorgethiek is een 

theoretisch veld waarbij wordt nagedacht over wat goede zorg is. Hierbinnen is de kwaliteit van 

de relatie het uitgangspunt is voor de kwaliteit van zorg (Spekkink & Goossensen, 2016). Er 

wordt van uitgegaan dat in iedere vorm van zorg iets zit wat moreel van aard is, waarbij wordt 

gedacht aan wat is een goed leven (Baart, 2018). Baart (2007) stelt dat de presentietheorie een 

manier is om deze goede zorg met goede bedoelingen te beargumenteren. Presentie staat 

kritisch tegenover andere ontwikkelingen in de zorg en is geeft een praktische en theoretische 

onderbouwing met gedragswetenschappelijke aspecten die nuttig blijkt voor mensen die 

palliatieve zorg verlenen. Annelies van Heijst (2005) beschrijft hoe de presentietheorie 

fundamenteel relationeel is. Het gaat om een door beide partijen gewaardeerde verbondenheid, 

waarbij beide op elkaar gesteld kunnen raken en er echt contact wordt gemaakt.  

De kiem van deze relatie beschrijft Baart (2016) als aandacht. Volgens Baart komt 

aandacht onder druk te staan omdat haar eigen aard niet gerespecteerd en onderkend wordt. Dit 

probeert hij in zijn boek over aandacht wel te doen. Aandacht doet veel goeds: het geeft troost, 

geeft inzicht en roept dingen tot leven. Wat complex is aan aandacht, is dat het moeilijk te 

besturen is. Zo stelt Baart “Hoe sterker de wil tot beheersen, controleren, dwingen, des te 
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zwaarder aandacht het krijgt” (2016, p. 164). Er zitten meer paradoxen aan het fenomeen 

aandacht verbonden. Zo is het gericht en ongericht, open en toegewijd. Dit valt niet vast te 

leggen in richtlijnen, maar moet steeds persoonlijk beoefend worden.  

 

Aandacht zorgt voor een bepaalde vertraging die zich afzet tegen de steeds sneller wordende 

maatschappij (Baart, 2016). Het gaat hierbij om een soort latende, afwachtende modus, waarbij 

iemand kiest om soms niets te doen, omdat dat als beter wordt beschouwd. Dit betekent dat er 

wezenlijk ongehaast wordt gewerkt (van Heijst, 2005).  

Verbinding geestelijke verzorging en vrijwilligers 

Voor vele relationele beroepen is ‘Er Zijn’ belangrijk. Dit is ook het geval bij geestelijke 

verzorging, daar wordt ‘Er Zijn’ zelfs direct als competentie in de beroepsstandaard 

omschreven. In de beroepsstandaard van geestelijke verzorging van 2015 worden de 

verschillende competenties benoemd die je als geestelijke verzorger dient te ontwikkelen. Eén 

van de competenties is een therapeutische competentie, wat onder andere inhoud: het 

aandachtig present kunnen zijn bij en kunnen luisteren naar anderen4. Ook Van Praag (1997), 

grondlegger van de Universiteit voor Humanistiek en het humanistisch verbond, erkent dit 

belang. Hij stelt dat het werk van geestelijke verzorgers vooral uit luisteren, vragen en soms 

antwoorden bestaat. Luisteren ziet hij als een inspannende toegewijde aandachtsbepaling bij de 

innerlijke wereld van een cliënt. 

Jorna (2008) erkent deze competentie van het aandachtig present kunnen zijn en 

beschrijft dat alleen als de geestelijk verzorger er echt is en onvoorwaardelijk aandacht heeft, 

krijgt de werkelijkheid van de cliënt de kans om tevoorschijn te komen. En deze werkelijkheid 

is altijd anders dan dat de geestelijk verzorger zich van te voren kan voorstellen. Het is daarbij 

van belang om zich telkens per situatie weer open te kunnen stellen. In het volgende citaat wordt 

treffend omschreven hoe je je als geestelijke verzorger steeds weer zou moeten openstellen.  

Het gaat om de bereidheid je telkens bloot te stellen aan het leven als manifestatieproces 

(…) tot je door laten dringen wat er per situatie te zien, te horen, te voelen en te 

overwegen valt. En dan afgaande op wat zich toont (niet op wat je denkt, vreest of wenst 

 
4 Beroepsstandaard geestelijke verzorging 2015, https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-

2015.pdf 22-6-2021 

https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf
https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf


19 

 

dat zich toont), per situatie antwoorden (met heel je hart en heel je verstand en al je 

kracht)  (Jorna, 2008, p. 41) 

Dit komt overeen met wat van vrijwilligers in hospices wordt verlangd, zoals in de inleiding 

werd beschreven namelijk dat één van de belangrijkste taken van vrijwilligers is het ‘Er Zijn’: 

aandacht geven aan de cliënt met zijn/haar hele verhaal en behoeften, in het hier en nu.  

Omdat geestelijke verzorgers opleiding krijgen in deze manier van zijn, is het interessant 

om vanuit bronnen van geestelijke verzorging informatie te halen voor het ‘Er Zijn’ van 

vrijwilligers. geestelijke verzorgers werken vanuit menselijke eigenschappen die elk persoon 

op een bepaald moment van zijn leven kan verwerven. Het gaat daarbij niet om het toepassen 

van zeer specifieke kennis, maar om hoe je juist de ander (de cliënt) tevoorschijn laat komen. 

Er wordt uitgegaan van relaties die fundamenteel gelijkwaardig zijn (Hoogeveen, 1991). 

Daarbij kan de ervaring van vrijwilligers, waar minder scholing aan vooraf gaat 

interessant zijn als inspiratie voor geestelijke verzorgers. Dit is belangrijk omdat, zo stelt Nolan 

(2012) niet de kennis of vaardigheden het belangrijkst zijn, maar juist het aanwezig kunnen 

zijn. Daarbij speelt ook emotioneel beschikbaar zijn een rol. En ook volledig bij ons zelf 

aanwezig kunnen zijn. Het betekent het herkennen en toe-eigenen van onze eigen emoties, zoals 

we die voelen rond de dood en rond onze eigen sterfelijkheid. Hierbij laten we ons, door onze 

eigen gevoelens en gedachten die opkomen rond de dood, informeren maar zonder die te laten 

binnendringen in ons ‘Er Zijn’ met de ander. Dit kan erg uitdagend zijn. Juist in een 

professionele zorgrelatie bestaat de neiging om ons ‘echte’ zelf te verstoppen achter het masker 

van professionaliteit. Wanneer dat gedaan wordt, is de hulpverlener niet echt bij de stervende 

persoon en sterft de persoon in isolatie, aldus Nolan (2012). Dit betekent dus dat het belangrijk 

is om je hele persoon mee te nemen als je met een stervende bent en je niet te verstoppen achter 

een rol. Ook vrijwilligers vervullen een rol. Juist omdat deze minder aan bepaalde 

competenties/doelen hoeven te voldoen is het des te meer mogelijk dat de vrijwilliger sneller 

‘zich zelf meeneemt.  
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2.2 Rituelen 

Naast ‘Er Zijn’ is het andere hoofdthema van dit onderzoek: rituelen. Binnen de literatuur van 

ritual studies zijn er wel minstens 60 verschillende definities van het woord ritueel 

(Wojtkowiak et al., 2021). Daarom is het belangrijk om nog wat helderder te krijgen hoe ritueel 

in deze scriptie wordt gedefinieerd en wat voor betekenis ritueel kan hebben voor de mensen 

die het ritueel uitvoeren of meemaken. In de inleiding beschreef ik de meest gebruikelijke, vaak 

voorkomende kenmerken van ritueel. Deze zijn: (1) belichaamde, (2) anders dan alledaagse, (3) 

voorgeschreven opvoering/uitvoering (4) waar gebruik wordt gemaakt van symbolen. Hier 

onder zal ik deze vier begrippen uitleggen, vervolgens beschrijven wat de invloed van religie 

is op ritueel en vervolgens laat ik zien wat een ritueel voor betekenis kan hebben.  

Symbolen 

Een ritueel brengt zijn betekenis over via symbolen. Een symbool is een object, idee of 

handeling dat geladen is met culture betekenis. Symbolen worden gevoeld in het lijf en met 

emotie. Daarbij worden de betekenissen van symbolen vaak geïnternaliseerd zonder daar 

bewust van te zijn. Dit is in tegenstelling tot niet symbolische verbale boodschappen die 

intellectueel worden geanalyseerd door een deel van de hersenen, wat er voor zorgt dat je de 

inhoud kan accepteren of niet aannemen. Omdat het ritueel wordt overgebracht door symbolen 

is het rituele proces fundamenteel ervaringsgericht (Davis-Floyd, 2008). 

Er ontstaat door ritueel een soort symbolische alternatieve realiteit waar binnen ze 

betekenisvolle acties kunnen doen. Dit kan echt en authentiek aanvoelen. Aan de ene kant voelt 

een deelnemer van het ritueel controle over de handelingen en tegelijkertijd wordt de deelnemer 

één met het ritueel, wat de mogelijkheid geeft om los te laten (Wojtkowiak et al., 2021). 

Belichaming 

Belichaming is het meest primair en misschien wel het meest belangrijke deel is van rituele 

participatie (Wojtkowiak, 2017). Dit komt doordat we rituelen ‘opzetten’ en dit is een 

lichamelijke handeling. Om rituelen te kunnen begrijpen moeten we ons verdiepen in de 

lichamelijkheid van het ritueel (Schilbrack, 2004). Dit loopt in lijn met de filosofie van Marc 

Johnson (2017), die betoogt dat het belangrijk is om vanuit het lichaam te denken over 

betekenisgeving. Hij stelt dat er in de Westerse filosofie te veel focus is op het cognitieve. Paul 

Marcus (2018) schrijft hierover dat er in de Westerse filosofie een scheiding van het lichaam 

en de geest plaats vindt. Hij is het niet met deze scheiding eens en zegt dat lichaam en geest (hij 

noemt dit ziel) altijd één zijn. Hij beschrijft dit als volgt: “The basic condition of human 
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existence is that it is incarnate. I exist as ‘my body’, I am present to and participate in the world 

through my body and my feeling, and it is only in this way that the world is present to me, that 

it exists for me” (Marcus, 2018, p. 184). Hierbij is het lichaam niet alleen een bezit van iemand 

maar een mens is ook zijn/haar lichaam. Daarbij stelt hij dat het lichaam de wijze van 

aanwezigheid is in de werkelijke wereld.  

Ook voor rituelen is het belangrijk om te beseffen ze door het lichaam ervaren worden 

en het lichaam doet de rituelen. Een ritueel creëert een focus in tijd en plek en trekt de aandacht. 

Hierdoor worden zintuigelijke waarnemingen versterkt (Wojtkowiak, 2017). Dit gebeurt niet 

altijd. Grimes (2013) benoemt hoe een ritueel soms wel afgestemd is op het lichaam en soms 

niet. Hij benoemt hoe lichamen binnen een ritueel resoneren of vibreren op andere lichamen, 

omgevingen. Daarnaast kunnen rituelen de zintuigen laten ontwaken of juist onderdrukken. Zo 

kan het luisteren naar een bepaald muziekstuk tijdens een begrafenis iemand ontroeren. Idealiter 

hebben rituelen het zelfde soort effect op lichamen van mensen als kunst.  

Binnen de alternatieve realiteit van het ritueel kan de deelnemer gestalte geven aan wat 

hij/zij beleeft. Het maakt mogelijk om wat er binnen in hem/haar leeft tot uitdrukking te 

brengen. En zo maakt hij/zij de dingen die hij/zij beleeft zich eigen. Het is hierbij wel van 

belang dat een ritueel met waarachtige toewijding wordt gedaan en niet alleen zo omdat het zo 

moet (Lukken, 1984). 

In rituelen wordt het lichaam op een specifieke manier gebruikt: een voorbeeld is het 

buigen van het hoofd of het aanraken van iets op een bepaalde manier. Rituelen zijn 

betekenisvolle, doelgerichte en bewuste handelingen, dit in contrast tot mechanische 

antwoorden of automatische reflexen op situaties (Schilbrack, 2004). 

Samuel (2010) schrijft hoe we het innerlijk werk van een ritueel kunnen analyseren waar 

dat niet vanaf de buitenkant zichtbaar is. Niet alle handelingen van een ritueel zijn ook extern 

zichtbaar zoals het uit spreken van een gedicht of het aansteken van een kaars. Sommige delen 

van ritueel spelen zich innerlijk af, zoals bijvoorbeeld het werken met visualisaties (Michaels, 

2010). 

Anders dan alledaags 

Ritueel is nooit alleen een routine of gewoonte. Routine en gewoonte kunnen wel strategieën 

zijn in bepaalde culturele situaties (Bell, 2009). De sociale orde en het bewustzijn van het 

individu is heel anders dan dat wat overheersend is in het dagelijks leven. Rituelen gebruiken 
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handelingen, taal, voorwerpen op een andere dan alledaagse manier. Deelname aan een ritueel 

kan zorgen voor een bewustzijnsverandering. De rationaliteit die vermoedelijk de overhand 

heeft in het dagelijks leven verdwijnt naar de achtergrond. Dan kan er sprake zijn van een 

numineuze ervaring. Numineuze ervaringen zijn ervaringen die gemeen hebben dat ze niet te 

herleiden zijn tot enkel woorden of een logische benadering en ze zijn sterk emotioneel van 

aard. Daarnaast heeft deze ervaring als gevoel dat de grenzen tussen de individuen, omgeving, 

kosmos en de andere rituele participanten lijken te vervagen; hiernaar wordt verwezen met de 

term communitas (Rappaport, 1992). 

Voorgeschreven 

Ze volgen een zeker protocol of structuur. De structuur van een ritueel kan zorgen voor orde in 

een tijd van chaos. Ze geven orde en stabiliteit terwijl ze tegelijkertijd de verandering markeren. 

(Romanoff & Terenzio, 1998). Daarnaast kunnen rituelen een gevoel van controle creëren over 

situaties waar wij als mens geen controle over hebben, zoals het sterven (Legare & Souza, 

2014). Volgens Lukken (1984) kunnen hevige emoties die met een crisissituatie gepaard gaan, 

worden gekanaliseerd. Het zorgt dat degene en betrokkenen zinvol op bijvoorbeeld de dood van 

iemand kan reageren zonder dat het een ongecontroleerde explosie van emoties wordt. Het zorgt 

echter niet voor een afvlakking van emoties, maar voor een structuur. Deze structuur maakt het 

mogelijk om de emoties in het handelen op te nemen en deze te verdiepen. Daarbij ontstaat er 

een afgebakende ruimte met een duidelijk begin en een eind waarbinnen (heftige) emoties geuit 

kunnen worden (Romanoff & Terenzio, 1998) (Wojtkowiak et al., 2021).  

Seculier en religieus 

Een ritueel is nooit een alleenstaand iets. Het maakt onderdeel uit van het grotere rituele leven 

van een persoon of een gemeenschap. Voor elk ritueel is een brede context van sociale 

gewoonten, historische praktijken en dagelijkse routines die beïnvloeden hoe een ritueel op een 

specifiek moment wordt uitgevoerd (Bell, 1999, p. 171) 

In het verleden werden de meeste rituelen uitgevoerd in religieuze contexten. 

Tegenwoordig worden nieuwe rituelen gecreëerd voor momenten als de dood, geboorte en het 

huwelijk. Het is niet noodzakelijk meer dat de rituelen zijn ingebed in tradities, religieuze 

instituten of geloofssystemen (Wojtkowiak et al., 2018). Traditionele collectieve narratieven 

worden vervangen door een pluraliteit aan geloven waardoor mensen gedwongen worden om 

nieuwe manieren te zoeken om de herinnering aan de gestorvene te bewaren (Wojtkowiak, 

2017, p. 159). Deze nieuwe rituelen proberen tegemoet te komen aan de veranderende, 
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pluralistische vormen van spiritualiteit van de rituele participanten (Wojtkowiak et al., 2018). 

Davis-Floyd (2008) stelt dat het voornamelijk gebruikelijk is om aan rituelen te denken als 

religieus, maar ze brengen net zo goed seculiere geloofssystemen tot uiting. 

Betekenis van rituelen 

Rituelen zijn niet instrumenteel in de zin dat ze zich richten op een direct doel. Rituelen richten 

zich echter op een betekenis die raakt aan een werkelijkheid die verder gaat dan de losse 

handeling zelf. (Schnell & Pali, 2013). Hoewel rituelen breed worden gebruikt om problemen 

op te lossen, is er een gebrek aan causale uitleg over hun effecten (Legare & Souza, 2014). 

Rituelen hebben sterk de potentie om betekenis te geven. Rituelen kunnen gebruikt 

worden om conflicten op te lossen, om te gaan met verlies, scheiding en belangrijke transities 

of het vieren van hereniging of het ondersteunen van organisatie ontwikkeling (Schnell & Pali, 

2013).  

Davis Floyd (2008) beschrijft hoe rituelen voor sociale cohesie kunnen zorgen. Omdat 

ze als doel hebben om individuele geloofssystemen op de groep aan te passen. Hoe meer een 

geloofssysteem in ritueel wordt geuit hoe sterker het wordt. Zo sporen religieuze leiders hun 

gelovigen aan om regelmatig naar de kerk te komen. Lukken (1984) stelt ook dat rituelen een 

sociale functie hebben. Een ritueel heeft namelijk een communicatieve handelingsstructuur die 

voor anderen herkenbaar is. Een ritueel is dan een oproep aan de ander om te communiceren.  

 

2.3 Verbinding ‘Er Zijn’ en rituelen 

De twee thema’s ‘Er Zijn’ en rituelen zijn met elkaar verbonden. Zo laat ik in het inleiding zien 

dat er in hospices soms rituelen worden gedaan door vrijwilligers om er te kunnen zijn. Zoals 

heel aandachtig de voeten vegen aan de mat bij binnenkomst, om ook de buitenwereld achter 

zich te laten. Daarnaast creëren zoals Wojtkowiak (2017) stelt, rituelen een focus in tijd en plek 

en trekken zij de aandacht waarmee zintuigelijke waarnemingen worden versterkt. 

Waarschijnlijk creëert dit een sfeer waarbij er met zorg en aandacht bij de ander kan worden 

aangesloten. 

Andersom, heeft ‘Er Zijn’ en met name aandachtig aanwezig zijn als invloed dat iets een 

ritueel wordt. Lukken (1984) stelt dat een ritueel met waarachtige toewijding moet worden 

gedaan, wanneer iemand echt expressie wil geven aan wat er binnen hem/haar gebeurt. Deze 

waarachtige toewijding creëert een houding van aanwezig zijn en aandacht.  
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3. Onderzoeksopzet 

3.1 Empirisch onderzoeksdesign 

Dit is een kwalitatief exploratief empirisch onderzoek naar het verband tussen rituelen en ‘Er 

Zijn’ waarbij de ervaring van de vrijwilliger centraal staat. Kwalitatief onderzoek past hier het 

beste, omdat de onderzoeksdata de wijze betreft waarop de respondenten betekenis geven aan 

hun sociale omgeving (Boeije, 2005). Het afnemen van diepte-interviews is een passende 

manier om de persoonlijke beleving en betekenisgeving te achterhalen (Patton, 2002). Dit 

onderzoek is exploratief van aard, omdat het nieuwe betekenissen van de rituele dimensie van 

‘Er Zijn’ poogt te ontdekken. Daarnaast is dit onderzoek fenomenologisch van aard. Omdat het 

zoekt naar belichaamde, ervaarde betekenissen van fenomenen. En het poogt de essentiële en 

algemene structuren van fenomenen te belichten. Dit houdt in dat het een beschrijvend 

onderzoek is waarbij de intentionele relaties tussen personen en situaties worden onderzocht 

(Finlay, 2009). 

3.2 Onderzoekspopulatie en dataverzameling 

Bij het verzamelen van respondenten werd er gebruik gemaakt van ´purposive sampling´. 

Hierbij wordt van tevoren bedacht welk doel respondenten dienen en worden ze op basis 

daarvan geselecteerd. Het streven was om enkel mensen van seculiere hospices te interviewen. 

Tijdens de interviews merkte ik dat het de data zou versterken als ik mensen interviewde van 

religieuze hospices om daar mogelijke verschillen te ontdekken. Op deze manier was ik op zoek 

naar situaties die afwijken van wat er in seculiere hospices gebeurt op het gebied van rituelen. 

Het past bij wat Neuman (2014) omschrijft met deviant case sampling, waarbij er wordt gezocht 

naar situaties die afwijken van de normale situatie. Het is verdiepend voor de data omdat zo 

hospices met verschillende levensbeschouwingen konden worden onderzocht teneinde een 

meer divers en breder beeld te scheppen (Neuman, 2014). 

Deze respondenten werden geworven door contact op te nemen met verschillende 

hospices. Daarnaast kon er gebruik worden gemaakt van de sneeuwbalmethode, waarbij de 

respondenten en kennissen gevraagd werden of zij mij konden doorverwijzen naar andere 

respondenten (Boeije, 2005). Ten slotte, vroeg ik rond in mijn kennissenkring. Hierdoor konden 

vrijwilligers van meer dan drie verschillende hospices meedoen. Dit maakte de populatie divers.  
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De volgende criteria ten aanzien van de selectie van respondenten zijn gebruikt voor het 

onderzoek. Ten eerste zijn het vrijwilligers die in direct contact staan met cliënten. Ten tweede 

is het in verband met de corona-pandemie belangrijk dat de vrijwilliger minstens twee jaar 

binnen het hospice werkzaam is, zodat de vrijwilliger genoeg ervaringen heeft met de betekenis 

van rituelen voordat de corona-pandemie begon. Ten derde hebben de respondenten 

verschillende levensbeschouwingen, zoals mensen met een christelijke, seculiere of 

humanistische levensbeschouwing, waar de relatie tot rituelen waarschijnlijk anders is. Ten 

vierde zijn verschillende leeftijden vanaf 18 jaar ook interessant, omdat verschillende generaties 

in diverse soorten rituele contexten zijn opgegroeid. Tenslotte poog ik een zo gemengd 

mogelijke populatie te verwerven wat betreft gender en etniciteit, omdat dit ook invloed kan 

hebben op de ervaringen van vrijwilligers.  

Er zijn uiteindelijk twaalf interviews gehouden met zes respondenten uit drie 

verschillende seculiere hospices, drie respondenten uit een oecumenisch christelijk en drie 

respondenten uit een joods hospice. De respondenten zijn tussen de 2 en 12 jaar werkzaam in 

hospices en de levensbeschouwingen variëren van atheïstisch, katholiek, joods, luthers, 

boeddhistisch en ongebonden aan religie. Ten behoeve van de anonimiteit wordt niet vermeld 

welke hospices dit zijn en worden de religies niet in de onderstaande tabel aan de respondenten 

gekoppeld.  
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Tabel 1 

kenmerken van de respondenten 

Respondent Gender leeftijd 

Respondent 1 vrouw 69 

Respondent 2 vrouw 61 

Respondent 3 vrouw 69 

Respondent 4 man 63 

Respondent 5  man 59 

Respondent 6 vrouw 70 

Respondent 7  man 65 

Respondent 8 vrouw 72 

Respondent 9 man 74 

Respondent 10 man 72 

Respondent 11 vrouw 46 

Respondent 12 vrouw 71 

   

3.3 Dataverzamelingsmethode 

Voordat het interview begon werd er door de respondent een toestemmingsformulier ingevuld 

waarbij de respondent toestemming geeft voor het onderzoek en middels ondertekening erkent 

dat hij/zij voldoende is geïnformeerd. De respondent heeft de mogelijkheid elk moment met het 

onderzoek te stoppen. Het uitgangspunt is om de interviews offline af te nemen , omdat er zo 

beter aangevoeld kan worden wat iemand met zijn hele lichaam wil zeggen over deze 

onderwerpen die veel met lichamelijkheid te maken hebben. Er was ook de mogelijkheid om 

de interviews wanneer iemand hier voorkeur voor heeft online te doen. Uiteindelijk hebben er 

elf interviews in ´face to face´ plaats gevonden en één interview online via Microsoft teams. De 

interviews duurden variërend van 45 minuten tut anderhalf uur. De data wordt verzameld door 

het afnemen van semigestructureerde diepte-interviews. Hierbij wordt er eerst een topiclijst 

opgesteld met de thema’s die worden bevraagd. De eerste vragen betreffen algemene informatie 

zoals de leeftijd en levensbeschouwing/geloofsovertuiging. Het tweede deel van de vragen gaat 

over ´Er Zijn´, met bijvoorbeeld de vraag: Hoe zou je ‘Er Zijn’ omschrijven? Het laatste deel 

van de vragen gaan over rituelen. Een voorbeeld van een vraag is: Wat voor rituelen maakt u 

mee in het hospice? Welke zijn altijd aanwezig in het hospice en welke creëert u misschien zelf? 
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Welke zijn essentieel? Zie voor alle vragen bijlage 3. De vragen waren een richtlijn, maar er 

bleef steeds ruimte voor de eigen inbreng van de respondenten. Dit zorgt ervoor dat de thema’s 

van het onderzoek bevraagd konden worden zodat veel ruimte overbleef voor het eigen 

perspectief van de respondent. Op deze manier kon een exploratief onderzoek te stand worden 

gebracht waarin nieuwe inzichten konden ontstaan (Boeije, 2005). 

3.4 Analyseplan 

De interviews werden eerst getranscribeerd en vervolgens in Atlas-ti geanalyseerd. Binnen deze 

analyse werden de onderzoeksdata met behulp van verschillende codes geïnterpreteerd. Deels 

werden er van te voren deductieve codes opgesteld vanuit de theorie over ‘Er Zijn’ en rituelen. 

Een ander deel van de codes is inductief en is ontstaan vanuit de thema’s die de respondenten 

zelf aandragen. Vervolgens werden de codes geordend waarbij sommige codes met dezelfde 

inhoud worden samengevoegd en de verschillende codes werden onderverdeeld onder 

verschillende thema’s (Neuman, 2014, 482). Vervolgens is er een netwerk gecreëerd om de 

relatie te weergeven tussen de verschillende codes en thema’s.  
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4. Resultaten 

 

4.1 De betekenis van ‘Er Zijn’ voor vrijwilligers in hospices 

Figuur 1 

Verbanden tussen de verschillende codes van ‘Er Zijn’ 

 

 

 

De respondenten leggen op verschillende aspecten van ‘Er Zijn’ de focus als ze vertellen wat 

‘Er Zijn’ is en wat dat voor hun betekent. De twee grootste thema’s waar respondenten de focus 

op leggen zijn: aanwezig zijn en dienstbaarheid. 

4.1.1 Dienstbaarheid 

Bij de respondenten wordt ‘Er Zijn’ vaak in verband gebracht met dienstbaarheid. Dit wordt 

omschreven als er helemaal voor de ander zijn’. Een zin die vaak wordt gezegd is: ‘Ik ben er 

voor de gast’.  
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Dit betekent voor sommige mensen dat ze zichzelf even wegcijferen. Respondent 5 legt uit: 

Voor mij een reden om mezelf weg te cijferen, tenminste in mijn hoofd, mijn eigen leven is dan 

op de achtergrond. Of heel ver weg. Maar de persoon waar het om gaat is belangrijker. 

 Daarnaast zeggen de meeste vrijwilligers dat ze het de gast zo prettig of comfortabel 

mogelijk willen maken. Dit gebeurt vaak door iets van hun zelf in te brengen, zo zegt 

Respondent 12 dat ze voorstelde om de nagels van de gast te lakken, nadat die een compliment 

over haar nagels gaf. Dan bedenkt Respondent 12 zich: Hoe kan ik nou dat laatste stukje zo 

maken dat iemand bijna vergeet dat het het laatste stukje is? 

 Uit de data komen dus verschillende manieren naar voren om naar dienstbaarheid te 

kijken. Voor sommige respondenten betekent dit dat je jezelf niet zoveel moet laten zien en 

laten horen wat je van dingen vindt. Anderen vinden weer dat het juist belangrijk is om jezelf 

te laten zien en horen. Bijvoorbeeld zegt Respondent 1 juist dat het belangrijk is om zich soms 

te laten zien en te zeggen wat ze voelt: 

gaandeweg merk ik dat ik mij meer permiteer om meer te zeggen wat ik zie of wat ik 

voel. In het begin dacht ik dat mag niet. Mag natuurlijk ook soms niet. Maar toen (…) 

en dat gaat altijd goed, nu. Bijvoorbeeld tegen iemand: je moet je moeder nu een knuffel 

geven, het kan zomaar over zijn’. En dat gaat altijd goed. 

Een voorbeeld dat hier tegenover staat is van Respondent 3. Respondent 3 vindt het juist 

belangrijk om op sommige momenten eigen ideeën en gevoelens niet te uiten. Dit komt naar 

voren als een gast haar vraagt wat zij vindt over euthanasie: En als aan ons gevraagd wordt dan 

hoeven wij alleen maar te zeggen: joh het is jouw zaak. Mijn mening doet niet ter zaken.  

Velen noemen hierbij het grote aantal vrijwilligers waarbij ze stellen dat de gast niet zit 

te wachten op 120 individuen die zich allemaal laten zien. Een aantal noemen dat het belangrijk 

is om de gast niet te belasten met je eigen behoefte. Zo zegt Respondent 9:  

Nee je moet rust brengen je moet gewoon een soort constante factor zijn. Eh.. alleen die 

factor verandert elke vier uur want dan krijgen ze weer nieuwe vrijwilligers. Maar je 

moet proberen daar niet de behoefte te hebben om daar een persoonlijke stempel te 

drukken. en zo min mogelijk lastig vallen met het vragen om elke keer maar weer te 

vragen van hoe gaat het. 
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Afstemmen 

Onderdeel van dienstbaar zijn is dat je steeds afstemt wat de gast per moment wil. Verschillende 

dingen noemen respondenten bij hoe ze afstemmen. Respondent 4 noemt: 

Dat ik observeer of jij er behoefte aan hebt. Dat ik even blijf kletsen of dat ik beter weer 

weg kan gaan. En als ik daarin aarzel dat ik zeg van joh vind je het prettig als ik nog 

even blijf of word je liever even met rust gelaten. Dat is ook een vorm van ‘Er Zijn’ dus 

je heel gewaar zijn van je aanwezigheid voor de ander. Dus het zit hem in soms juist er 

niet zijn. 

Het gaat dus om observeren, een handeling aanbieden, en bewust je zijn van wat je eigen 

aanwezigheid doet met de ander. Respondent 6 voegt hieraan toe: “Als je naar binnen gaat met 

het idee van nou wij moeten maar eens een flink gesprek hebben dan gaat het hem niet worden, 

nee, meestal werkt dat eerder afstotend.” 

Het is dus behulpzaam als er niet een eigen behoefte of verwachting van de vrijwilliger 

wordt doorgedrukt. Maar iemand wacht open en beschouwend op wat zich aandient. Daarbij 

wordt geprobeerd helemaal uit te gaan van wat de gast van moment tot moment wil. Hierbij ga 

je er van uit dat iedereen uniek is in zijn behoefte en dat dat per moment kan verschillen. Aldus 

Respondent 9: 

De een zie je in de vier uur nauwelijks en die vermaakt zich wel. De ander is onder 

zeil, geeft nauwelijks nog een teken van leven. De derde kun je wat mee 

communiceren. Dat is allemaal zo verschillend. Dat hangt toch af van de 

omstandigheden en de behoeften van de gast. (…) Het is afwachten van hoe de gast 

is, hoe de gasten zijn. En wat je in die omstandigheden voor die gasten kan betekenen. 

Daarnaast is het ook belangrijk om af te stemmen wanneer de gast liever niet wil dat je er bent. 

Meerdere respondenten noemen het belang van privacy. Respondent 3 stelt:  

Bijvoorbeeld iemand heeft bezoek en die gast moet de kans en vrijheid hebben om tijd 

samen door te brengen. Je weet niet wat er achter die deur gebeurt, misschien liggen ze 

wel samen in bed. Of zijn ze samen aan het bidden of een psalm aan het opzeggen of 

weet ik het wat. Maar (..) dat hoor je niet te verstoren. Door te zeggen van : hallo ik ben 

er hoor kan ik wat voor je doen? Dat vind ik verschrikkelijk. 
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Zich in de ander verplaatsen 

Afstemmen lukt als je je kunt verplaatsen in wat de ander wil of voelt. Zo vertelt Respondent 8 

bijvoorbeeld dat ze zich ervan bewust is om niet te hard te praten als ze de kamer van iemand 

binnen komt. Ze zegt dat ze zich dan voorstelt hoe het is om daar zelf te liggen en zou meemaken 

dat iemand dan heel hard zou praten. 

 Dan denk ik dat is heel naar als je daar ligt en je hebt heel veel pijn. Nouja je probeert 

mensen zo comfortabel mogelijk te houden daar maar soms kun je dat niet. En dan zou 

ik het heel vervelend vinden als ik daar lig en dan zit iemand daar zo te blèren van: hoe 

gaat het nu met u?! rustig kan dat niet zachter weetje wel. 

Gelijkwaardigheid 

Wat aansluit bij afstemmen is dat gelijkwaardigheid belangrijk is in de omgang met de gast. Zo 

zegt Respondent 12: . 

Ik zou ook nooit iemand helpen met eten als die dat niet per se vraagt. Je zet het neer. 

En dan vraag ik goh wil je dat ik je heel even help ofzo? Maar niet bij voorbaat al 

roepen van ik zal het even lekker in je mond stoppen. Dus ik probeer ze als volwaardige 

mensen nog wel te benaderen. 

4.1.2 Aanwezig zijn in het moment 

Sommige mensen verbinden ‘Er Zijn’ meer met een bepaalt soort bewust aanwezig zijn, vaak 

in stilte, hierbij helpt meditatie. Zo zegt Respondent 10: het beste kan ik het (‘Er Zijn’) 

omschrijven met wat me overkomt als ik mediteer.  De personen die verwijzen naar meditatie 

hebben allemaal een boeddhistische levensbeschouwing. Respondent 10 beschrijft ‘Er Zijn’ als 

volgt: 

En dan voel je je hele huid ademen en daar heb ik een heel krachtig beeld bij, dat is van 

een rog in de kristalheldere lauwe oceaan en dat ik dan daar als een rog zo zweef ik op 

het geluid van de klankschaal en zweef ik naar de diepte en dan merk ik dat mijn hoofd 

steeds leger wordt van gedachtestromen, dat er soms wat wolken zijn in de blauwe lucht 

en dan daal ik af naar de stilte zou ik maar zeggen en er zijn en dat realiseer ik me heel 

erg als ik bij iemand waak. 

Respondent 4 zegt over op deze bewuste manier aanwezig zijn, dat het er voor zorgt dat het 

leven dan wat voller wordt. 
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R: op de ene of andere manier wordt het leven wat voller. 

I: ja, wat voller 

R: ja hoe zeg je dat, misschien in een beeldspraak als je alleen maar het leven leeft zoals 

het langs komt dat het dan relatief flets is, maar dat doordat je stilstaat en gewaar bent 

dat er meer kleur in komt. En dan misschien met name op de punten waar je je gewaar 

bent. Maar daardoor komen er wel accenten in die tekening.  

‘Er Zijn’ in stilte noemen ook een aantal mensen. Juist zonder woorden, zonder iets te doen te 

hebben maakt dat je de aanwezigheid van de ander kan voelen. 

Respondent 2: Dus ik daarin ook wel gemerkt dat ook stiltes heel fijn kunnen zijn en 

dat dat niet ongemakkelijk hoeft te zijn. (…) je voelt de aanwezigheid van de ander 

ook zonder dat er voortdurend gepraat wordt of hoeft gepraat te worden.  

Iemand anders heeft het ook over het verkennen van lagen van stilte. En weer iemand noemt 

hoe stilte verbindend kan zijn en er veel communicatie zonder woorden gebeurt. 

Lichamelijkheid en aanraken 

‘Er Zijn’ heeft voor een aantal ook duidelijk te maken met lichamelijk aanwezig zijn en 

opmerkzaam zijn wat er in je lichaam gebeurt. 

Respondent 1: en daarvoor moet je heel goed op jezelf letten. Jij, jouw buik weet precies 

wat er is. Hoef je helemaal niet over na te denken. Alleen die vertaalslag maken naar 

woorden, maar. En dat is volgens mij wel de essentie van aanwezig zijn. Ik bedenk het 

nu ook maar voor het eerst. Maar dat je eigenlijk goed naar je taal luistert van je eigen 

intuïtie. 

Een ander voelt dat niet heel duidelijk: nee. Respondent 5:  Me lichaam blijft hetzelfde, je loopt 

meer natuurlijk. Dat gebeurt wel. Dat je zoiets hebt van wat heb ik veel gewandeld in ene. Er 

is ook een lift en die gebruik ik echt niet. Ik kan niet zeggen nee.  

Toch merkt hij wel een zeker gevoel van ontspannenheid: Ja, ik denk dat ik daar wel heel 

relaxed overkom. Dat denk ik wel. 

Een ander deel van de respondenten ziet dat het niet altijd nodig is om fysiek aanwezig te zijn 

in dezelfde ruimte om er te kunnen zijn. Het weten voor de gasten dat er iemand voor hun in 

het gebouw is, is genoeg. Maar ze weten dus dat er altijd iemand is, en dat alleen al, dan hoef 

je niet, dan ben je alleen lijfelijk aanwezig maar je hoeft niet zichtbaar te zijn. 
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Drie personen beginnen bij ‘Er Zijn’ snel te spreken over fysiek contact. Respondent 7 zegt 

bijvoorbeeld:  

En ik raak de mensen ook graag aan. Even een hand op hun hand en regelmatig moeten 

waken. En dan ga ik dicht bij het bed zitten en ik pak een hand. Mijn hand erop, twee 

handen, één hand er tussen in en dan aaien en praten. Nou dat vind ik ‘Er Zijn’ gewoon. 

Ik geef mij volledig.  

Het aanraken van gasten is niet iets wat iedereen prettig vind. Respondent 9 deelt bijvoorbeeld 

dat hij zelf helemaal niet van het aanraken is. 

Geraakt worden 

Voor sommigen is het belangrijk dat er bij ‘Er Zijn’ een bepaalde afstand wordt gehouden. Zo 

hoopt iemand voldoende afstand te houden, zodat het geen verdriet doet. Ook probeert deze 

persoon geen vrienden te worden met de gasten en professioneel te zijn. Toch ontkomen de 

meeste respondenten er vaak niet aan dat ze soms geraakt worden. Een voorbeeld ervan is wat 

er gebeurt als iemand zich verplaatst in de ander hoe het is om ondersteund te moeten worden 

tijdens het plassen: 

Respondent 4: En dan staat links en rechts van je staat iemand en dan moet je ook nog 

plassen. Nou dat is toch rampzalig. En op dat moment gaat er bij mij iets open .  

I: en je wijst naar hier?R: Ja dat is mijn hart, 

haha, daar zit mijn hart!  

I: haha, en dat voel je ook zo? 

R: ja, nou dan voel ik dat ik dat ik, geraakt ben 

door de situatie, door het onvermogen, door zijn 

geduld, maar ook zijn wens om op enig moment 

er een eind aan te maken. 

En een ander vetelt hoe het lijden van de de ander en de 

sterfelijkheid van de ander haar ook confronteert met 

haar eigen sterfelijkheid. 

Respondent 1: Het lijkt misschien een beetje alsof het mij niet raakt, maar het kan mij 

enorm raken ook. Het kan mij ook zwaarmoedig maken even, maar eh, maar dat ligt 

dan ook weer aan de situatie natuurlijk.  

Figuur 2 

Illustratie bij citaat  
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I: en wat maakt je dan op zo’n moment zwaarmoedig? 

R: Naja dat besef dat die ander is aan het lijden en die gaat weg. En ik ga ook zelf weg. 

Ik ben ook sterfelijk dus 

Intuïtie 

Velen noemen dat bij ‘Er Zijn’, intuïtie een belangrijk deel is van ‘Er Zijn’. Respondent 1 en 

Respondent 10 noemen dit luisteren naar wat er van binnenuit gebeurt. Dan is het belangrijk 

dat je goed op jezelf letten. ‘Er Zijn’ voor iemand betekent dus niet voor iedereen alleen op de 

ander letten, maar ook letten op wat er bij jezelf gebeurt is belangrijk. Zoals Respondent 1 

vertelt moet je luisteren naar je buik en hoef je niet na te denken. 

Door te luisteren wat er van binnenuit gebeurt wordt het hoofd kleiner zegt Respondent 10: En 

dat ik merk dat dat wat diep van binnen zit steeds groter wordt en dat het hoofd steeds kleiner 

wordt. 

De intuitie wordt gebruikt om aan te voelen hoe goed te kunnen handelen. Respondent 8: Maar 

dat voel je intuïtief op het moment dat je iets doet dat iemand wegtrekt of dat ze denken nee dat 

is niet prettig. 

Ook voor het inwerken van nieuwe collega’s, zegt Respondent 4, is het belangrijk dat 

mensen ruimte voelen om naar hun eigen intuitie te luisteren: 

Dit is voor mij een aspect van erzijn en dat probeer ik ook als ik nieuwe collega’s inwerk 

probeer ik ze uit te nodigen om in ieder geval altijd hun te laten luisteren naar hun eigen 

intuitie. Dus op het moment dat je het gevoel hebt van ik heb het niet met deze gast. Hou 

gewoon afstand. Forceer niet, situaties waarvan je denkt dit kan ik nu niet hebben, 

luister daar naar. 

4.1.3 Voorwaarden voor ‘Er Zijn’ 

Wanneer er een bepaalde rust in het hospice ervaren wordt dan kun je beter ‘Er Zijn’. Het helpt 

daarbij dat het een afgebakende dienst is van vier uur. Daardoor kan er helemaal gefocust zijn 

op de hospicedienst en het ‘Er Zijn’ voor de gasten. 

Respondent 2: wat ik daarstraks ook zei: je moet een zekere rust ervaren zegmaar. Als 

jij denkt ik kom nu snel even binnen om dit te doen. Omdat je weet dat daar nog wat 

anders moet en als je een zekere gejaagdheid ervaart in je dan kan je het minder zeg 

maar. Maar juist doordat het, bedenk ik me nu, van je komt daar om je dienst te doen 
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en verder heb je niet allemaal verantwoordelijkheden als je het vergelijkt met een 

gewone baan heb je veel meer wat je af kan leiden. Terwijl nu heb je die vier uur, is 

eigenlijk je taak heel afgebakend. Dat maakt het ook makelijker om er met een zekere 

rust en vanuit een ontspanning te zijn 

Wat tegengesteld lijkt te zijn aan ‘Er Zijn’ is het gehaast zijn. Door drukte en haast vergeten 

mensen soms om aanwezig te zijn. Respondent 1: soms vergeet ik door de reuring. En dan raak 

je het kwijt en dan merk je dat de sfeer druk wordt. En slordig. En dat is juist wat de dood je 

leert dat je geen haast hebt. Haha 

Daarnaast helpt het contact met collega’s om ‘Er te Zijn’, omdat de collega’s er ook voor elkaar 

lijken te zijn. Respondent 6: wij gaan altijd voordat we naar huis gaan even bij elkaar zitten, 

zien of we goed geïnformeerd hebben of het allemaal oké is en eh soms overkomt het je dat er 

nog, dat het even nodig is om nog even te blijven zitten. Of even nog apart te gaan met iemand 

en daar is gelukkig altijd tijd en aandacht voor.  

Wat ook helpt om er te zijn is dat de groep collega’s aanvoelt als een familie. Dit zegt 

Respondent 7: want ik zie het hospice een beetje als een tweede familie, zoals je met elkaar 

omgaat en zoals de directeur, directrice en cordinatoren je behandelen. Zoals de 

verpleegkundigen je behandelen, allemaal heel bijzonder 

‘Er Zijn’ wordt per respondent verschillend beschreven. Waar ze het allemaal over eens 

zijn is dat je er bent voor de gast. ‘Er Zijn’ voor de gast betekent voor de één dat hij zich 

wegcijfert en voor de ander dat zij zichzelf ook laat zien en haar intuïtie laat spreken. Dit wel 

met het bewustzijn dat je één van de vele vrijwilligers bent. En daarmee stem je je helemaal af 

op wat de gast wil. Dit afstemmen lukt door te observeren en je bewust te zijn van wat jouw 

aanwezigheid doet met de ander. Aanwezigheid wordt versterkt door rust en wat iemand noemt 

thuis zijn bij jezelf. Sommigen doen dit door in een meditatieve staat te komen. Dit helpt ook 

om nog beter af te stemmen op wat de ander wil. Stilte en aanraken noemt een aantal 

respondenten belangrijke elementen van ‘Er Zijn’.  
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4.2 De betekenis van rituelen voor vrijwilligers 

Figuur 3 

Verbanden tussen de verschillende codes van Rituelen 

 

 

 

 

 

Rituelen rond levenseinde 

Opvallend aan de interviews is dat er in het christelijke hospice en de seculiere hospices vooral 

rituelen rond levenseinde zijn: het aansteken van een kaars, de laatste zorg, de uitgeleide. Bij 

het joodse hospice hebben de respondenten het ook over het aansteken van een kaars en de 

uitgeleide, maar vooral over specifiek joodse rituelen zoals sabbat, of het scheiden van de vlees- 

en melkkeuken. Deze rituelen zijn niet specifiek rond het levenseinde. 

Een kaars aansteken 

Wanneer het gaat over rituelen noemen bijna alle respondenten het aansteken van een kaars 

nadat iemand is overleden. De respondenten geven er verschillende betekenissen aan. 

Respondent 3: dan moeten we er voor zorgen dat die altijd brandt. Het is ook voor degenen die 

binnen komen dat die dan weten er is iemand overleden wie zou het zijn. Anders krijg je zo’n 
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schok als je hoort in de overdracht van die is er niet meer. Dan ben je niet voorbereid. Deze 

lijkt in haar verhaal meer te focussen op het functionele van dit ritueel. 

De betekenis van dit ritueel wordt door Respondent 10 wat uitgebreider en symbolischer 

uitgelegd, hij beschrijft dat met het ritueel een soort bewustwording van de heiligheid van het 

moment ontstaat:  

Dat er een soort van hoe zeg je dat, een magisch 

moment zich heeft voor gedaan dat iemand hier 

uit het aardse leven vertrekt en daar niet 

terugkeert en ik denk zelf de overgang naar een 

andere zijnsvorm of dat je in het diepe niets 

verdwijnt. Maar dat is, het verdwijnen in het 

diepe, niets klinkt zo paradoxaal. Maar dat er 

een moment is met door zo’n ritueel van zo’n 

kaars aansteken dat je er even bewust van bent 

van het bijzondere van het moment. Misschien 

zelfs wel in de religieuze term, van het heilige 

moment. 

 

Laatste zorg 

Laatste zorg is de zorg die nog aan de gast wordt gegeven als deze is gestorven. Respondent 5 

beschrijft dit als volgt: 

bij die laatste zorg is het dan gewoon zorgen dat iemand dan heel netjes is, baard eraf, 

haren gewassen, noem maar op. Goed netjes gekleed weer. Juiste houding zoals dat 

moet. He mooi, goed opgemaakt ligt. En die hele kamer, wat een bende kan zijn omdat 

soms even die laatste uren hectisch kan zijn. Dat die spik-splinter schoon is, netjes is en 

dat hij of zij even nog het middelpunt van de belangstelling is. Met een kaarsje ernaast. 

Hij legt de nadruk op dat de persoon er mooi en schoon uit ziet en dat alles weer netjes is in de 

kamer. Ook wordt er een kaarsje aangestoken naast het bed. Hiermee wordt de gestorvene nog 

even het middelpunt van de belangstelling. 

 Volgens Respondent 4 is het rituele van de laatste zorg dat er nog respect wordt betoond aan 

de overledene. Respondent 4: 

Figuur 4 

Illustratie bij citaat 
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En vooral als we alleen met vrijwilligers de laatste zorg bieden dan heb ik wel het 

innerlijk respect nog. Dat ik niet ga lopen gooien en smijten maar dat ik mij realiseer 

het is nog een mens. (…) En eh dat hoeft echt niet met hele mooie gebaren enzo. Maar 

wel met een houding van liefde voor diegene die daar gestorven is. 

Bij laatste zorg hoort dus ook dat je nog benadrukt dat de gestorvene ook nog de mens is die 

hij/zij was en niet enkel een dood lichaam. Laatste zorg kan ook iets zijn wat samen met de 

familie wordt gedaan, hierdoor krijgt het ritueel iets gemeenschappelijks. Respondent 10 vertelt 

hoe hij met twee dochters van de overledene de laatste zorg doet. Hij vertelt hoe het is om 

samen met het lichaam bezig te zijn :  

Als je dan zo´n lichaam verzorgt dan kantel je heel veel. Maar als je een levend lijf 

kantelt dan werk het lijf mee. Maar als je een overleden lichaam kantelt dan komt er 

opeens een arm en die zwaait naar de andere kant. En wat ik merkte was dat we daar 

veel plezier over hadden. En waardoor het toen in die setting onderdeel van het ritueel 

werd en iets was wat goed ging. (..) Maar wat de kern was, was hoe liefdevol we het 

deden. We pakten zo´n hand bijvoorbeeld niet vast en legden het neer. We begeleidden 

het en ondersteunden het in de nieuwe stand. (..) dat straalde zo veel liefde en 

zorgzaamheid uit dat ze dat aan het doen waren.  

Uit dit stukje wordt ook duidelijk dat het lichaam en de manier waarop je het behandelt een 

grote rol speelt in het ritueel. Het is daarnaast waardevol om na deze laatste zorg nog even 

samen koffie te drinken.  

Respondent 10: en dan drink je nog wat met de familie en praat je nog even na. En het 

is meestal zo ontspannen. Na zo het verdrietigste moment soms dat ze mee gemaakt 

hebben. Om dan zo ontspannen na afloop met elkaar koffie te drinken of met die twee 

dochters, die hadden een fles wijn bij zich. Zij wilden per se ook dat wij mee dronken. 

Om te toosten op het leven van de dierbare die overleden was. 

In het joodse hospice wordt er in het hospice geen laatste zorg gegeven. Dit heeft te maken met 

dat er in het jodendom het voorschrift is het lichaam niet meer aan te raken als het is gestorven. 

Respondent 8 vertelt: op het moment dat iemand overleden is, komen wij er eigenlijk niet meer 

bij.  

Dit is niet voor iedereen makkelijk. Respondent 12 vertelt: 
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En dan wordt het voor mij minder. Dan vind ik het niet zo leuk meer. Dan gaat er een 

laken overheen en der wordt nooit meer gekeken en dat is een ritueel waar ik mij niet 

zo goed in kan vinden. Zolang voor mij het stoffelijke rest er nog is vind ik dat wel lastig.  

En Respondent 7 heeft toch voor zichzelf een ritueel gemaakt dat hij dan toch de overledene 

nog even aanraakt onder het doek.  

I: is dat ook een soort ritueel? 

R: ja voor mezelf. 

Uitgeleide 

De uitgeleide is een soort afscheidsritueel dat bij alle respondenten voorkomt. Volgens 

Respondent 3, die stelt dat er voor de rest niet veel rituelen in het hospice zijn, is de uitgeleide 

belangrijk en betekent dit respect voor de dode. Ze beschrijft dit als volgt: 

Op de dag dat die opgehaald wordt om te worden begraven of te worden gecremeerd, 

dan alle aanwezigen in het hospice op dat moment die gaan beneden staan in die hal. 

In zo’n mooi rijtje en dan komt die kist dan bij je langs. Van de eerste verdieping of 

tweede maar dus altijd bij de lift, maar dan gaan we bij de lift staan en bij de uitgang 

en dan is er nog kans voor een praatje voor een lied of muziek. Wat de familie ook kiest. 

En dan wordt die naar de auto gedragen en staan we buiten bij de deur en dan kijken 

we de auto helemaal na tot bij de rotonde en dan zien we hem niet meer. 

Respondent 8 zegt hier over : Dat vind ik ook wel een heel mooi afscheidsritueel en mensen die 

vinden dat heel mooi. Dat je rust hebt en met z’n allen daar staat en afscheid neemt van de 

overledene. Zij benoemt dus dat het mooie van het ritueel is dat je even de rust neemt en dat je 

met z’n allen daar staat. 

Bij de uitgeleide worden bijna altijd woorden gesproken in de vorm van een gedicht of 

persoonlijke woorden. Respondent 9 vertelt hierover:  

Altijd een persoonlijk woordje proberen te houden. En dat verzin ik dan. En dan praat 

ik altijd tegen de gast ook al is die dood. En dan eh dan probeer ik dan er een 

persoonlijke noot van te maken, en ja of dat lukt of niet dat weet ik ook niet. (..) En er 

zijn wel gedichten en dan zit ik me wezenloos te zoeken van waar slaat dit op. Maar ook 

weer zo mooi, één keer heb ik wel meegemaakt dan toevallig vond ik een gedicht en die 

sloeg precies op de vrouw die overleden is. En dat heb ik toen ook naast dat persoonlijk 



40 

 

woordje ook nog even dat gedichtje voorgedragen en dat vond die familie zo mooi dat 

ze dat uiteindelijk hebben gedrukt op het programma van de uitvaart. Daar was 

kennelijk toch wel het goede gedicht gevonden. (..) soms dan raken die woorden mij wel 

ook al heb ik ze zelf verzonnen. 

De woorden die gegeven worden aan bepaalde zaken lijken ook van belang te zijn. Respondent 

10 deelt: En vind het ook wel heel mooi dat we dat noemen de laatste zorg geven, en niet 

afleggen zoals het bij uitvaartondernemingen heet. Dan leg je het lichaam af. 

Het effect van de uitgeleide beschrijft Respondent 11 als:  ja ja, het geeft op een andere laag 

verbinding met elkaar. Dat er iets ontstaat is zichtbaar en meestal ervaren alle aanwezigen dit. 

En het geeft een sterk gevoel van verbinding. Het is boeiend wat er dan gebeurt, als je bij het 

levenseinde rondom het bed staat. En er hoeft niet altijd een pastoor voor bij aanwezig te zijn 

om dat ehm te voelen.  

Waken  

Wat slechts twee respondenten als een ritueel benoemen is het waken bij iemand als deze bijna 

lijkt te sterven. Er zijn verschillende visies onder respondenten over hoe je waakt. Respondent 

5 deelt dat waken gewoon stilzitten is: waken is stilzitten. Tenminste je zit gewoon bij de patiënt. 

Ehm ik heb een keer. Ik had een e-reader gewoon meegenomen. En toch zo van , je zit wat te 

lezen. Even luisteren hoe gaat de ademhaling. Je blijft gewoon op de kamer dan. Wanneer hij 

dat doet neemt hij tegelijkertijd afscheid van de gast: Toch ondertussen afscheid nemen van het 

leven en de patient. Die langzaam weggaat. Dat vind ik toch echt wel een ritueel gebeuren want 

dat komt ook iedere keer weer terug, 

Respondent 10 stelt daarentegen dat als hij waakt hij niet iets wil gaan lezen. Als je zit te lezen 

dan ben je opgesloten in jezelf en uiteraard reageer je als je geluid hoort. Hij beschrijft dat er 

nog iets anders bij komt als je aanwezig bent. Dit beschrijft hij als volgt: 

Er stroomt iets (...). Dat voel ik ook als ik bij iemand waak en heel stil bij iemand zit. 

Alsof dan ik weet niet wat ik van aura’s moet denken. Zou kunnen dat ze er zijn zou ook 

kunnen dat ze er niet zijn. Maar voor mij maakt het wel beeldend wat er dan op dat soort 

momenten gebeurt. Dan is het alsof de aura’s mekaar kussen. Dat ze in mekaar 

overstelpen, dat ze als het intens is dat ze mekaars kleur aan gaan nemen. Het is net 

alsof de barrière tussen de ander en jouzelf verdwijnt. En ja ik vind het heerlijk om bij 

iemand te waken. Het kan heel troostrijk zijn.  
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Door het waken ontstaat er dus volgens hem een contact in stilte. Waarbij mogelijk aura’s elkaar 

raken en de barrière tussen de twee personen verdwijnt. 

 

Persoonlijke rituelen 

Naast de bovenstaande drie vaste rituelen die in alle vijf de hospices voorkomen zijn er nog 

persoonlijke rituelen, rituelen die de vrijwilligers zelf uitvoeren zonder dat andere vrijwilligers 

en gasten dat allemaal delen. Deze komen voort uit hun eigen levensbeschouwing. Zo spreekt 

Respondent 4 in stilte een boeddhistisch gebed uit vlak voordat iemand overlijdt. Daarmee 

wenst hij de stervende toe dat deze verlost wordt van het lijden. ; ehm nou ehm wat ik op dat 

moment wens is eigenlijk een soort reiniging, dat zegmaar alle kwaad, wat voortkomt uit 

gedachten, handelen, dat dat zich oplost.  

Respondent 6 vertelde dat ze ooit een kruisje op iemands voorhoofd had gegeven. Ze had een 

indringend gesprek gehad en er was een moment van je mag nu gaan slapen laat het allemaal 

maar los. We spreken hierover en ze doet het bij mij voor. 

R: het is een ritueel, mijn man geeft mij iedere avond voordat ik ga slapen een kruisje 

op m’n voorhoofd.  

(ze geeft mij het kruisje en gaat daarna weer zitten) 

(Ik voel mij ontroerd, het geeft mij een rustig gevoel en maakt dat ik me meer in het hier 

en nu voel en vertederd voel over de handeling. Ik kan het dus in mijn lichaam voelen 

waar zijn over spreekt.) 

R: gewoon het kruis, het kruis van Christus. Ja 

I: echt een handeling, het is gelijk een symbool 

R: ja het is een symbool, maar goed als je het iedere avond doet is het een ritueel, ja.  

I: voelt ook heel vredig op een of andere manier, maar ik ga nog niet slapen! 

R: nee bewaar hem maar, vanavond als je je ogen dicht doet kun je er even aan terug 

denken. Dan geldt het nog haha 

Een ander ritueel dat meerdere respondenten leren tijdens een hospicecursus is om op een 

bepaalde manier het hospice binnen te komen en weg te gaan. Respondent 1 vertelt dat wanneer 

ze een kamer of het hospice binnenkomt ze haar ego loslaat. 
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Bij ons is ook een ritueel dat je echt als je het pand binnen komt je even denkt dat je je 

ego buiten laat. Ik weet niet of veel mensen dat doen hoor. En als je weggaat dat je dan 

alles daar laat. Wat je hebt opgelopen die dienst. Dat is een heel mooi ritueel eigenlijk. 

Moet je schoonmaken. En eigenlijk ook voordat je een kamer binnen gaat. … maar het 

bewustzijn is heel belangrijk 

Dit zorgt ervoor dat de respondent zich dienstbaar kan maken in het moment met de gast: 

kijk oké, mijn huis en mijn boodschappen, ik ben nu dienstbaar voor die gast. Dat is natuurlijk 

het enige wat je te doen hebt. 

Religieuze rituelen in het hospice 

De rituelen binnen de seculiere hospices en het christelijke hospice lijken overeen te komen. 

De respondenten uit het christelijke hospice delen dat zij geen specifiek christelijke rituelen in 

het hospice doen. In het joodse hospice worden andere rituelen omschreven dan die van het 

christelijke hospice en de seculiere hospices. Daarom zal ik deze hieronder wat uitgebreider 

beschrijven. De rituelen die het meest door de respondenten worden genoemd zijn de rituelen 

die gebeuren tijden sabbat, de regels die verbonden zijn aan spijswetten, joodse feestdagen zoals 

Pessach en het gebed dat wordt gezegd wanneer een joods iemand overlijdt.  

Sabbat 

Elke vrijdagavond wordt de sabbat ingeleid, hierbij worden de mensen die joods zijn, mobiel 

zijn en mee willen doen opgehaald en gebracht naar een gemeenschappelijke ruimte. Hier wordt 

dan onderandere een kaars aangestoken en een gebed opgezegd, dit wordt gedaan op 

vrijdagavond bij zonsondergang. Dan wordt er de volgende dag tot zaterdag zonsondergang 

niet gewerkt. Hier horen allerlei regels bij de de respondenten beschrijven. 

Respondent 7: nou dan ga ik gewoon zitten ik neem even de tijd en ik haal iedereen die 

mobiel is en die kan. Die zeg ik van 10 over 7 ga ik de kaars aan steken, wil je erbij 

zijn? Nou meestal wil iedereen die eh mobiel is erbij en dat vind ik dan bijzonder. Hoort 

wel bij het hospice en bij mijn joods zijn. Ik vind het ook leuk dat ik het kan en dat ik het 

mag en weet. En dan probeer ik wel van, dan ben ik met collega’s, van wil jij de kaars 

doen dan doe ik de wijn. 

Volgens Respondent 8 ontstaat er tijdens sabbat, omdat er niet wordt gewerkt, meer rust in huis:  
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I: en het lijkt alsof het huis tijdens sabbat ook wel echt een andere sfeer heeft of? Is dat 

zo? 

R: ja een beetje, dat gevoel heb ik dan wel, veel meer rust ook dan hè. Ook wel eens dat 

het met bezoek niet zo is, maar er is wel wat meer rust. Ja wat minder mag er gebeuren 

hè, je mag geen afwasmachine aan doen en de koffiemachine is afgedekt.  

Respondent 7 beschreef ook een moment waar het joodse ritueel van sabbat, waarbij geldt dat 

er niet wordt gewerkt, werd gecombineerd met het aansteken van een kaarsje als iemand is 

overleden. Er werd daarbij gewacht tot de sabbat voorbij was om het kaarsje dat iemand 

overleden is aan te steken. 

Joodse feestdagen 

In het christelijke hospice en de seculiere hospices worden pasen of kerst ook gevierd. Dit lijkt 

minder ter sprake te komen wanneer ze het over rituelen hebben.  

Betekenis van joodse rituelen 

De respondenten vertellend dat de joodse rituelen hen weer terug brengen naar een gevoel dat 

ze in hun jeugd hadden. 

Respondent 5 vertelt over een moment dat hij vroeger bijzonder vond: 

Of sjoel [synagoge] dat vond ik heel bijzonder ik ging altijd mee naar sjoel en ik had 

een taakje in sjoel en dan moesten gebeden boeken als er thora moest worden gelezen 

deed ik ze op de goede bladzijde open allemaal. En dan bracht ik ze naar de mensen die 

naar voor werden geroepen. En dat soort dingen komt in het hospice heel erg bij mij 

boven van het was toch wel een heel bijzondere tijd.(..) Dat zijn dus rituelen die bij mij 

terugkomen sinds ik bij het hospice werk en waar ik eigenlijk meer mee wil. Ik ben nu 

een joodse jongen die weer de joodse dingen doet.  

Deze rituelen komen dus in het hospice terug en verbinden hem weer met het jodendom. 

Ook iemand die zelf katholiek is en in het joodse hospice werkt herkent dit gevoel: 

 nou als degene het doet, die weet hoe die het moet doen, maakt dat, ja dan dan is dat 

heel ritueel. En die spreken ook de taal mooi. En dat maakt, dat geeft een soort mysiek 

en dat doet me dus ook denken aan mijn katholieke achtergrond. Want in het 

katholicisme doe je ook de communie dus dat is dan de highlight van de dienst die er is 
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dat brood en de wijn gedaan worden dus dat appeleert waarschijnlijk ook nog een beetje 

aan mijn jeugd ofzo. Ik vind het wel heel mooi. 

Het geeft haar dus een mystiek gevoel en het verbindt haar dan aan haar katholieke jeugd. 

Dat de joodse rituelen verbinden aan de ervaring die ze tijdens hun jeugd hadden, stelt 

Respondent 8, geeft een gevoel van veiligheid: ik was toen heel heel verdrietig en toen ben ik 

weer naar de joodse les gegaan om weer een soort, een stukje van me jeugd daar voelde je je 

veilig. 

Regels 

Wat deze rituelen gemeen hebben is dat de regels die aan het ritueel verbonden zijn belangrijk 

zijn. Zo wordt er dus bij sabbat niet gewerkt en is er een gescheiden keuken voor melk en vlees. 

Er wordt duidelijk een uitzondering gemaakt op de regels wanneer je zorgt voor iemand die 

stervende is, dit wordt pikuach nefesh genoemt. Zo is werk dat verricht wordt voor het zorgen 

van de gast altijd goed. Maar als dit werk voor bijvoorbeeld het bezoek van de gast is mag het 

niet. Zo vertelt Respondent 7:  

het is dus als jij er als bewoner ligt en der komt familie op visite en als er iemand op 

visite komt en ik begeleid ze naar de kamer. Ik zeg wil je misschien iets te drinken en die 

zegt: ‘ik wil wel een cappuccino’. En de bewoner zegt ik wil ook een cappuccino. Dan 

mag de cappuccino van de bewoner uit de automaat maken op sabbat. Maar van de 

visite moet ik het uit de automaat maken met oploskoffie. 

In dit verhaal wordt uitgelegd dat voor er voor de visite van de gast op een andere manier 

cappuccino wordt gemaakt dan voor de gast. Op deze manier wordt er alleen werk verricht voor 

de bewoner en niet voor zijn visite, omdat de visite gezond is mag er voor hen geen pikuach 

nefesh, uitzondering, worden gemaakt. 

Deze regels zijn soms lastig voor de vrijwilligers: 

Respondent 12: ik vind het wel heel lastig op sabbat dat er dan helemaal niks kan en 

niks mag. Dus dat vind ik weer wat minder. Dat je dan iets wil gaan doen en dat je 

opeens denkt onee je mag niet wassen, er mag niet dit, mag niet dat maar ik vind het 

ritueel er om heen heel mooi. 

Toch stellen ze wel dat ze het belangrijk vinden dat dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren 

volgens de joodse wet. Respondent 7 zegt bijvoorbeeld: als je op vrijdagavond een kaars 



45 

 

aansteekt moet je keppeltje op want je mag de naam van de heer niet blootshoofds uitspreken. 

(…) En ik zie er ook op toe dat alle mannelijke aanwezigen in de zaal, kijk ik even rond en dan 

pak ik nog even een keppeltje voor iemand. Dat vind ik dan heel belangrijk dat dat gebeurt 

zoals dat moet gebeuren. 

Bredere definitie van ritueel 

Wanneer ik vraag naar wat rituelen zijn in het hospice, worden soms meedere dingen 

als ritueel gezien. De respondenten stellen zelf niet zeker te weten of dat echt een ritueel is maar 

het voelt voor hen wel als een ritueel. Respondent 10 vertelt dat hij in eerste instantie alleen 

dacht aan het formele begrip van ritueel en dacht dan zijn we zo klaar met het interview, hij 

ontdekte over rituelen dat: Hoe op hoeveel plekken het eigenlijk in lichte vorm en zwaardere 

vormen voor kunnen komen. Volgens hem zijn er dus formele rituelen en dingen die ritueel 

aanvoelen en misschien een lichtere vorm van ritueel zijn. Wanneer hij ritueel breder ziet zegt 

Respondent 10 : Dan vind ik eigenlijk overdragen ook ritueel. Het is in die zin een ritueel omdat 

het een herhaalde handeling is. Waar je verschillende inhoud aan kan geven. 

Er zijn een aantal handelingen in het hospice die door sommige mensen als ritueel wordt, 

omschreven en andere niet. Zo wordt het inwerken van nieuwe mensen door Respondent 10 als 

ritueel gezien, omdat het sterk een cultuurelement in zich draagt. ja ik denk dat het een soort 

inwijdingsritueel is. Ja ik denk: de manier waarop wij mensen inwerken is ook wel een soort 

ritueel. Omdat het ook heel sterk dat cultuurelement in zich draagt dat het niet alleen maar is 

van hoe doe je dat dan, hoe zet je de koffie en hoe dweil je de vloer. Maar ook , dat gevoel van 

kwaliteit waarom je doet wat je doet en hoe je de zorg aan het bed doet. Hoe laat maar zeggen 

het liefdevolle af kan stralen. 

Ook het geven van lichamelijke zorg wordt soms ervaren als een ritueel: 

Respondent 10: ik leg heel voorzichtig mijn arm om de hals dat ik met mijn hand onder 

de schouder ben. En dan kantel ik iemand zo naar me toe dat die met z’n hoofd in mijn 

arm komt. (..) Het is een heel veilig gevoel voor jou je hoeft verder helemaal niks te doen 

je hoeft alleen maar die stand te houden zodat die niet terug rolt. Nou dat is denk ik ook 

wel iets van een ritueel. Een van de kleine dingen waardoor je die zorg aan het bed 

misschien wel een klein ritueeltje kan noemen. 
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Soms noemen mensen dat het opzetten van een mondkapje en het desinfecteren van de handen 

(wat nu met de coronapandemie gedaan wordt) als een ritueel aanvoelt. Zo beschrijft 

Respondent 2 dat je hierdoor nog meer markeert dat je een andere ruimte binnekomt. 

en dat is geen ritueel maar dat voelt soms zo een beetje dat ik kom binnen je desinfecteert 

je handen je doet je mondkapje op, en op moment dat je de deur uitgaat dan was je ook 

weer je handen en dan denk je even van ik ga weer de gezonde wereld in wat helemaal 

niet zo is, want het is juist dat het een ongezonde wereld is. Maar dat is wel dat je het 

binnenkomen en naar buiten gaan nog meer markeert want dat is wel wat je als eerste 

doet. Het staat bij de deur want je moet onmiddellijk desinfecteren en mondkapje op en 

dat doe je ook als je weggaat zegmaar.  

Hier is Respondent 9 het niet mee eens. Hij stelt :nee dat is werk, nee zeg rituelen kom nou!! 

Het is functioneel, er zit niet een verdere betekenis achter. Misschien dat er mensen zijn die iets 

spiritueler zijn’ dan ik die daar rituelen van kunnen maken, maar die neiging heb ik niet nee. 

Het is gewoon functioneel doelgericht ja. 

Hij benoemt dus dat hij er geen betekenis achter zoekt. Deze betekenis zou het een ritueel 

kunnen maken, wat anders is dan het louter functionele werk. 
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4.3 Het verband tussen rituelen en ‘Er Zijn’ 

Het verband tussen rituelen en ‘Er Zijn’ wordt in dit hoofdstuk eerst vanuit de invloed die ‘Er 

Zijn’ op ritueel heeft bekeken. Vervolgens wordt de invloed van rituelen op ‘Er Zijn’ 

beschreven. Tenslotte wordt beschreven dat beide thema’s moeilijk volledig met woorden te 

beschrijven zijn. 

‘Er Zijn’ kan een ritueel doen ontstaan 

‘Er Zijn’ wordt verschillend uitgelegd door verschillende respondenten, zoals te zien in 

deelvraag één. Een aantal dingen die onder ‘Er Zijn’ vallen is: afstemmen, open staan, en in het 

nu aanwezig zijn. Respondent 6 laat zien hoe deze houding het mogelijk maakt dat een ritueel 

kan ontstaan. Dit omdat ze op deze manier de rituele behoefde van de gast kon ontdekken.  

Respondent 6 vertelt dat ze samen met de gast en zijn vrouw het onze vader in het 

Surinaams heeft gezongen. Dit ritueel ontstond doordat ze aanwezig was bij de gast en zijn 

vrouw. Ze zegt hierover: Ja en dat gebeurt allemaal in onbewaakte ogenblikken. Want dat idee 

ontstond toen zijn vrouw zei dat ze dus zingen zo fijn vond. Dan dacht ik oh zingen, zingt u 

vaak? Kent u het onze vader? Respondent 6 stelt dat door er te zijn, de ander ruimte te geven 

en niet te komen met een ander doel dan aanwezigheid, ervoor wordt gezorgd dat er dingen 

kunnen onstaan.  

‘Er Zijn’ kan ritualiseren 

Aandacht, onderdeel van een houding van ‘Er Zijn’, is belangrijk om een handeling tot een 

ritueel te maken.  

Respondent 4 beschrijft hoe hij met aandacht een kaars aansteekt. Met aandacht van wil jij de 

kaars aansteken. Dat is niet hatseflats lucifer erbij. Maar even proberen om uit te leggen dat 

wij daar symbolisch het licht van het leven nog even vasthouden zolang iemand in huis is dus 

het rituele zit hem in dat we daarmee iets proberen uit te drukken. 

Wanneer er geen aandacht is bij rituelen, legt Respondent 4 uit, worden rituelen een loze 

rituele dans. Dit gebeurt als de intentie niet meer aanwezig is: 

Waarbij ik me ook zit te bedenken van sommige dingen zijn ritueel, van die doen we nou 

eenmaal. En dan vraag ik mij ook af dan noemen we het ook vaak een rituele dans. Dan 

is er helemaal niks meer bij. Dan dansen we de dans maar de intentie waarmee we die 

dans zegmaar gedaan werd die is totaal verdwenen. (..) Maar het gebeurt heel vaak 
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doordat het gewaarzijn van ‘wat ben ik aan het doen’ ontbreekt. Dan zit je weer in actie 

– reactie de gewoontelaag. 

Rituelen zijn dus geen rituelen wanneer de intentie niet meer aanwezig is, zegt Respondent 4. 

Dan wordt het een loze rituele dans waarbij de vorm er wel is maar de inhoud niet meer. Volgens 

Respondent 4 is er in het hospice wel de intentie aanwezig. Hij antwoord op de vraag of er in 

het hospice ook rituele dansen zijn met: nee dat vind ik niet, want ik merk dat bijvoorbeeld bij 

de collega die het laatste woordje mag spreken. Die is daar serieus mee bezig, niet van ik trek 

een boek open en ik ga wat voorlezen. 

Respondent 11 noemt dat ook handelingen die soms niet ritueel zijn bijna een ritueel worden 

juist door de aandacht en zorg die aan een bepaalde handeling besteed wordt: 

Nouja, kijk sowieso, maar ik weet niet of je dat ook als een ritueel ziet, maar mensen 

kunnen in het hospice op de brancard in bad. Hiervan zou je kunnen zeggen, dat is niet 

alleen fysiek maar ook geestelijk een heel fijn en ontspannen moment. Je zou dit bijna 

ook een ritueel moment kunnen noemen, alle zorg en aandacht die daaraan besteed 

wordt. Maar ook de dagelijkse zorg, dat zijn ook rituelen, deze herhalen zich door de 

dag heen. 

Een houding van liefde maakt ook dat sommige handelingen een ritueel worden. Respondent 4 

stelt dat je daar helemaal geen mooie gebaren voor hoeft te doen. 

ja maar rituelen daar zit dus voor mij in verborgen zou ik maar zeggen dat, ja, het zijn 

allemaal compassievolle zaken. Laatste zorg geven is voor mij een ritueel. En eh dat 

hoeft echt niet met hele mooie gebaren enzo. Maar wel met een houding van liefde voor 

diegene die daar gestorven is. 

Waken lijkt een ritueel in het hospice te zijn waarbij aanwezigheid heel belangrijk is. Volgens 

Respondent 10, ook in de vorige deelvraag te zien. Gebeurt er iets tussen de aura’s van de twee 

personen als hij in stilte aanwezig is in het moment, zonder zich af te sluiten met een krant.  

Hij vertelt hierover: 

 Maar er zijn collega’s die zeggen ja maar ja dood gaan is heel intiem. Wie geeft mij 

het recht om in de intimiteit van de stervende te komen? Wie ben ik? Nou ik denk ik ben 

gewoon ik. Wat is er troostrijker als je zo het onbekende in gaat duiken, in het totale 

niets of in welke overgang dan ook terwijl je niet weet wat er gaat gebeuren. Niemand 

die dat weet, om dan op zijn minst menselijke aanwezigheid te hebben. Die vol aandacht 
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is voor jou. Als ik soms bij een stervende zit dan komt een collega even binnen die zegt 

zal ik even de krant pakken voor je? Dan zeg ik nee hoor dat hoeft niet. 

Volle aandacht en aanwigheid is dus volgens hem de handeling in het ritueel van waken. 

Wanneer hij minder aanwezig zou zijn door de krant gebeurt er volgens hem het volgende. 

Ik wil geen krant ik wil hier bij iemand zijn. En ik vind het niet erg als ik bij iemand zit 

dat ik wegdommel. Maar om de tijd op te gaan vullen door de krant te lezen of om iets 

te gaan doen om de tijd te verdrijven. Op één of andere manier vind ik dat 

heiligschennis. Nou dat is dan veel te sterk uitgedrukt maar. (..) ja voor mij is dat echt 

compleet anders! Als je zit te lezen dan ben je opgesloten in jezelf en uiteraard reageer 

je als je geluid hoort. Maar wat ik net beschreef over die aura’s die elkaar raken. Die 

raken elkaar niet als jij zit te lezen. Die raken elkaar alleen maar als je stil aanwezig 

bent. En dan hoef je niet te praten. Kan ook hoor. Maar het is de aanwezigheid die er 

is. 

Zoals in deelvraag 2 te zien wordt deze aanwezigheid bij het waken door Respondent 5 anders 

omschreven. Hij vindt wel dat je ook aanwezig kunt zijn en kunt lezen.  

Rituelen en aanwezigheid 

Rituelen hebben invloed op de manier waarop vrijwilligers aanwezig zijn in het hospice. 

Respondent 1 vertelt dat door een ritueel ´kader´ te scheppen er iets gebeurt in het contact. De 

ander kan gelijk oppikken dat je op een diepere laag aanwezig bent. 

Respondent 1: Je komt meteen dieper eigenlijk als je dat kader schept. Je bent echt thuis 

als je bij dat besef bent he? Je bent ook heel gevend.  

I: gevend ook als je op een diepere laag er bent? 

R: Ja als je afstemt op die laag ben je heel gevend, en dan kan je heel open en ruim zijn. 

En een ander pakt dat ogenblikkelijk op. 

Daarnaast zoals in deelvraag 2 benoemt doet Respondent 1 een ritueel waarbij ze bedenkt dat 

ze haar ego achter laat als ze de ruimte binnen komt. Dit is een ritueel dat voor een aanwezigheid 

zorgt in het hospice en het maakt dat ze alles van thuis achter zich laat. 

  



50 

 

Woorden raken het niet 

Beide thema’s rituelen en ‘Er Zijn’ zijn moeilijk in woorden te vatten zeggen sommige 

respondenten. Respondent 4 beschrijft hoe rituelen eigenlijk voorbij gaan aan het concept, 

wanneer hij aan mij probeert uit te leggen wat er tijdens een ritueel gebeurt. Hij begint te 

vertellen dat de rituelen ook een beeld hebben. 

R: ja en voor mij hebben ze ook beeld en ik weet niet of ik dat beeld kan overbrengen. 

I: aah, en zou je dat ook beeldend kunnen omschrijven, maarja dan heb je weer de 

woorden natuurlijk ja. 

R: dat is het moeilijke ja dat uiteindelijk gaat het voorbij concept. En wij hebben als 

mens de beperking dat wij eigenlijk alles in concept doen.  

I: grappig want als jij praat zie ik wel beelden voor me, maar dat zullen ongetwijfeld 

andere beelden zijn dan die jij ziet. 

R: maar soms zijn die beelden niet in woorden te vangen. Ik probeer met voorbeelden 

te laten zien wat ik bedoel terwijl dat voor mij betekenis heeft in de zin dat voelt dus 

levend, maar daarvan weet ik niet of het overkomt. Dat is het. Het lastige , nouja lastige 

is een groot woord. Maar ze zeggen ook wel eens communiceren is zo dicht mogelijk 

langs elkaar heen lullen. 

Ook Respondent 1 benoemt dat wanneer ze het over ‘Er Zijn’ heeft dat ze het heel bombastisch 

vindt klinken allemaal, alsof ze het helemaal zou kunnen uitdenken. Dit is niet zo, ze zegt 

hierover: het is een beetje of ik over mezelf loop op te snijden of, het lijkt zo’n mooi verhaal 

alsof ik het totaal zo uitdenk. Maar dat is het niet, want soms ben ik ook verscheurd. Dan sta ik 

onder de douche met mezelf en dan komen beelden van de gasten langs. 
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5. Discussie 

In dit onderzoek wordt de vraag beantwoord: Wat is de betekenis van rituelen en ‘Er Zijn’ van 

vrijwilligers in hospices? 

Rituelen en ‘Er Zijn’ zorgen ervoor dat de laag van spiritualiteit binnen de zorg in een hospice 

wordt geraakt. De resultaten laten zien dat er door een ritueel of door er te zijn dingen kunnen 

ontstaan die anders niet zouden ontstaan. Er ontstaat bijvoorbeeld een ruimte waarbinnen de 

gast zijn verhaal kwijt kan, waarbinnen vrijwilliger, gast en familie geraakt kunnen worden, 

contact dat voelbaar is, maar niet zichtbaar of hoorbaar en een markering van de bijzonderheid 

van het moment. Zonder de rituelen of ‘Er Zijn’ in het hospice zou de kwaliteit van zorg 

waarschijnlijk danig verminderen. Echter, zijn ‘Er Zijn’ en rituelen geen zaken die zich laten 

kwantificeren. De betekenis ervan is in dit onderzoek enkel duidelijker geworden door de 

betekenissen die vrijwilligers er aan geven. De verschillende resultaten laten zien hoe 

persoonlijk een proces van ‘Er Zijn’ is. Ook rituelen worden door iedereen anders ervaren en 

sommigen creëren eigen persoonlijke rituelen. Daarom moet er de ruimte voor vrijwilligers 

kunnen blijven bestaan om zelf te onderzoeken hoe ze ‘Er Zijn’ en hoe ze rituelen ervaren, 

waardoor hun eigenheid het beste tot zijn recht komt. Wat hierbij erg belangrijk is dat de 

vrijwilliger reflecteert op waarom hij/zij doet wat hij/zij doet. De interviews maken zichtbaar 

dat bij alles wat ze doen in de zorg ze stilstaan bij wat voor effect het op de ander heeft. En 

daardoor blijven ze leren en bezig met hoe aanwezig zijn het beste kan worden gerealiseerd of 

welk ritueel het best past op welk moment. 

‘Er Zijn’ wordt door de respondenten dus verschillend geïnterpreteerd. Wat 

overeenkomt is dat ‘Er Zijn’ aandacht en liefde hebben voor de ander inhoudt. Wat daarbij komt 

is dat je de ander op eerste plaats kunt zetten. Dit terwijl er tegelijkertijd naar de eigen intuïtie 

kan worden geluisterd. De vier concrete stappen van Goossensen (2019) heb ik deels kunnen 

herkennen, maar niet iedereen benoemt deze. Wat ook opvallend is, is dat waarden van mensen 

veelal naar voren komen als ze het over ‘Er Zijn’ hebben. Zo vond de één privacy belangrijker 

dan nabijheid. Hieruit vloeide voort dat ze er soms liever niet was dan wel. De ander vindt 

nabijheid juist belangrijk en deze koos er juist voor om dichtbij iemand te blijven vanuit het 

idee dat niemand alleen zou moeten sterven. Ik denk daarom dat het verdelen in vier stappen 

van ‘Er Zijn’ te concreet is voor een heel persoonlijke praktijk. 

Daarnaast ligt de focus binnen de theorie van Goossensens (2019) op het leegmaken en het 

openstaan. Hier wordt niet genoemd waar de vrijwilliger zich dan mee vol maakt. Naast het 
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leegmaken, of hoe het vaker in de interviews genoemd wordt, jezelf wegcijferen, komen de 

vrijwilligers er ook aan met een houding van liefde. De vrijwilligers noemen dit wanneer ze het 

hebben over het ritueel en vertellen dat een houding van liefde belangrijk is om iets een ritueel 

te laten zijn. Gabriel Marcel beschrijft liefde als onvoorwaardelijke toewijding en 

verantwoordelijkheid voor de ander. Dit is alleen mogelijk als er aandacht is voor de absolute 

waarde en eeuwigheid van de geliefde persoon. Een liefdevol hart is dan ook een startpunt van 

zijn filosofie (Marcus, 2018). We herkennen dit in de antwoorden van de respondenten. 

Wanneer liefde, als onvoorwaardelijke toewijding voor de ander, ter sprake komt is dit in bijna 

alle interviews terug te zien als startpunt van de zorg. De rol van liefde had ik echter niet direct 

binnen de interviews bevraagd, maar toch kwam het belang van liefde naar boven in de verhalen 

van respondenten. Ook in het onderzoek van Scott et al. (2021) wordt beschreven dat er door 

de vrijwilligers onbaatzuchtige liefde aan wordt gereikt en dat ze hun werk doen vanuit hun 

hart. Dit is herkenbaar in de antwoorden van de vrijwilligers die in dit onderzoek zijn 

geïnterviewd en dat blijkt bij alle antwoorden die gaan over ‘Er Zijn’.  

De theorie van Goossensens (2019) over ‘Er Zijn’ zou dus aangevuld kunnen worden als zij uit 

zou gaan van een basishouding van liefde waar  toewijding voor de ander het fundament is. Wat 

we zien is dat  iemand zich dus niet helemaal leeg maakt maar zichzelf ‘vult’ met een houding 

van liefde. 

Het is mogelijk om de voorwaarden voor ‘Er Zijn’ te herkennen. Belangrijke 

voorwaarden voor ‘Er Zijn’ zijn aandacht en rust. Dit zijn overigens ook voorwaarden voor het 

uitvoeren van rituelen. Net als Baart (2016) stelt is ‘Er Zijn’ het tegenovergestelde van gehaast 

te werk gaan. Daarnaast kan het er voor zorgen dat een functionele handeling zoals zorg geven 

in iets verandert dat ritueel aanvoelt. Hier is sprake van ‘ritualisation’ zoals beschreven door 

Grimes (2014), waarbij met behulp van aandacht en opzet functionele handelingen symbolisch 

kunnen worden. Ook kunnen rituelen hun lading verliezen wanneer zij zonder aandacht worden 

gedaan. Daarom is het belangrijk dat een hospice een plek blijft waar rust heerst en er ruimte 

en tijd is om aandacht te geven aan anderen. 

Eén ritueel waarbij de relatie tussen ‘Er Zijn’ en ritueel goed zichtbaar was, was tijdens 

het ritueel van het waken. Er wordt beschreven dat tijdens dit ritueel het van belang is om met 

je volle aanwezigheid bij de ander te zijn. Roy Rappaport (1992) stelt dat de grenzen tussen 

individuen en de omgeving lijken te vervagen bij het uitvoeren van het ritueel. Dit is ook wat 

kan gebeuren bij het ritueel van het waken. Wanneer iemand helemaal aanwezig is, gebeurt het 

dat er soms een gevoel van samensmelting is tussen ik en de ander.  
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Alle vrijwilligers erkennen dat ze rituelen belangrijk vinden. De één stelt dit wat 

overtuigender dan de ander. Eén van de vrijwilligers uit dat ze meer rituelen zou willen zien 

ook in het bijzonder voordat iemand sterft. Bijvoorbeeld om bewust afscheid van elkaar te 

nemen. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om onderzoek te doen naar de rituelen 

die uitgevoerd worden voordat iemand sterft. Omdat dit in hospices van dit onderzoek niet veel 

voor leek te komen is het interessant om te kijken naar instanties of particulieren die deze vorm 

van zorg wel verlenen. De vraag is wat voor effect deze rituelen hebben en of die behoefte naar 

meer rituelen voordat iemand sterft breder wordt gedeeld. Hierbij is het van belang dat ook de 

ervaring van de gasten en hun familie wordt onderzocht. Omdat sterven een erg kwetsbaar 

kostbaar proces is, is er tijdens dit onderzoek voor gekozen om enkel naar het perspectief van 

de vrijwilligers te kijken. 

De ervaringen laten zien dat rituelen een moment kunnen markeren. Het maakt dat je 

stilstaat bij de bijzonderheid van een moment. Dit samen doen maakt dat je je verbonden kan 

voelen met de ander, soms vervallen de barrieres tussen ik en de ander zelfs. Wanneer iemand 

is gestorven, creëert het respect voor de overledene en maakt dat het unieke en persoonlijke van 

de overledene aandacht krijgt. Vooral de religieuze rituelen leggen verbinding met de jeugd van 

de vrijwilligers en dat maakt dat ze een gevoel van veiligheid kunnen krijgen. Toch zijn rituelen 

niet voor alles nodig, stellen sommige respondenten. Ze stellen dat rituelen een bepaalde 

vastigheid of een gestolde vorm krijgen. Er is een verband tussen de levensbeschouwing van 

respondenten en de betekenis die ze aan rituelen geven. Zo ziet een respondent waarbij rituelen 

een belangrijke rol in zijn levensbeschouwing spelen dat veel dingen in het hospice ritueel 

aanvoelen en dat ook het zorg geven als een soort ritueel aanvoelt. Een respondent die zich niet 

als religieus of gelovig identificeert ziet dezelfde handelingen dus als iets praktisch. Hij zegt 

dat dat te maken heeft met de instelling van de vrijwilliger. 

 Ook een respondent die zich atheist noemt, stelt dat er ‘verrekte’ weinig rituelen zijn. 

Ze noemt alleen de uitgeleide en het branden van een kaars als ritueel. Deze vindt ze wel heel 

belangrijk. Het lijkt dus dat mensen die in hun levensbeschouwing rituelen niet zo belangrijk 

vinden, in het hospice niet zo veel rituelen ervaren. Dit betekent dus dat er veel ruimte is voor 

de vrijwilligers om hun subjectieve eravring van de handelingen ritueel aan te laten voelen. Wel 

vinden allen de rituelen die zij ervaren belangrijk. De anderen die rituelen wel belangrijk vinden 

in hun eigen levensbeschouwing, zien ook meer handelingen als ritueel of geven een exra 

betekenis aan de rituelen die voorkomen. Hierbij is het niet per se één op één te duiden, omdat 

religies pluralistisch zijn (Ammerman, 2010).  
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Ook maakt de levensbeschouwing waar ze mee zijn opgegroeid dat ze zich verbonden 

voelen met het ritueel. Zo stelt iemand hoe het ritueel bij het openen van de sabbat haar doet 

denken aan de communie die ze meemaakte toen ze als kind katholiek werd opgevoed. Uit het 

bovenstaande maak ik op dat er veel verschillende betekenissen te koppelen zijn aan de 

verschillende rituelen, die de één meer ervaart dan de ander. Bij alle ervaringen speelt de 

levensbeschouwing van de vrijwilliger waarschijnlijk een grote rol. 

Wat beide thema’s ‘Er Zijn’ en rituelen gemeen lijken te hebben is dat het beide 

ervaringen moeilijk in woorden over te brengen zijn. De woorden lijken de lading niet helemaal 

te dekken. Toch heeft dit onderzoek met woorden proberen vast te leggen wat ‘Er Zijn’ en 

rituelen betekenen. Dat maakt dat het nooit kan raken aan de gehele ervaring, maar het poogt 

een deel ervan over te brengen. Juist omdat het niet in woorden te vatten maakt het interessant 

om te onderzoeken. Dit omdat het voorbij gaat aan de laag van de oppervlakte en het raakt de 

laag van spiritualiteit. Dit komt overeen met wat Tantjana Schnell en Sarah Pati (2013) over 

rituelen schrijven. Dat rituelen zich richten op een betekenis die verder gaat dan de losse 

handelingen zelf. Daarom is er ook geen simpele causale uitleg over de effecten (Legare & 

Souza, 2014).  

Wat ook opvalt aan de interviews is dat sommige rituelen zich alleen in het innerlijk 

afspelen en niet zichtbaar zijn, zoals Samuel (2010) beschrijft. Dit is het geval met het contact 

tussen aura’s, wat volgens één respondent ontstaat tijdens het waken en het stilstaan bij het 

loslaten van het ego bij binnenkomst. Daarom is het belangrijk dat ervaring van vrijwilligers 

werd onderzocht en zo te horen wat er in het innerlijk gebeurt. Omdat dit onzichtbaar is voor 

anderen is dit moeilijk te meten. Dit past bij wat Moor (2017) stelt dat de essentie van goede 

zorg niet te meten is. Het was daarom ook van belang voor het onderzoek dat de interviews 

´face to face´ gedaan konden worden. Bijvoorbeeld op het moment dat een respondent bij mij 

voordoet hoe ze een kruisje bij iemand op het voorhoofd tekent met haar vinger. De handeling 

zelf ervaren, maakte dat ik het ook lichamelijk kon ervaren en dat deed meer met mij dan de 

woorden over het ritueel te horen.  

Wat opviel aan de religieus joodse rituelen was dat ze een gevoel van continuïteit met 

het verleden bieden en daarmee een gevoel van veiligheid. Dit komt overeen met wat Lukken 

(1984) beschrijft. Ze geven een bepaalde vertrouwdheid als van een ouderlijk huis, stelt hij. 

Soms kan het echter ook betekenen dat rituelen een eigen leven blijven leiden en zich verzetten 

tegen vernieuwing. Dit is iets waar sommige vrijwilligers in het joodse hospice soms tegenaan 

lopen. Dat sommige rituele regels zoals de joodse spijswetten niet meer functioneel zijn maar 
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toch blijven bestaan. Toch lijkt het thuisgevoel en gevoel van veiligheid dat ontstaat bij deze 

vele rituele regels belangrijk te zijn voor de vrijwilligers. Dit maakt ook dat ze naar het hospice 

als hun familie verwijzen. 

Bij de seculiere hospices lijken rituelen minder verweven met het dagelijkse ritme van 

het hospice en vinden ze vooral plaats nadat iemand is gestorven. Wel hangt het er van af hoe 

breed de term ritueel wordt gedefinieerd. Zo zien sommigen ook het geven van zorg of 

schoonmaken als een rituele handeling. Dit kan zo aanvoelen als deze handelingen met aandacht 

wordt gedaan.  

Humanistische spiritualiteit werd beschreven door Alma (2018) als ´oefenpraktijk voor  

onvoorwaardelijke aandacht die een relatie met de zinnige wereld mogelijk maakt ( p. 143).´ 

Deze scriptie is derhalve een voorbeeld van een ervaringsgerichte uitwerking van deze 

betekenis van spiritualiteit. Dit omdat de resultaten getuigen van aandacht voor de 

werkelijkheid in de vorm van aanwezig zijn bij een ander en het uitvoeren van rituelen die deze 

aanwezigheid kunnen verdiepen. Doordat er bij de vrijwilligers in deze praktijken steeds de 

relatie met de ander centraal staat waarbij ze hun eigen werkelijkheid even tussen haakjes 

kunnen zetten, kunnen zij spirituele zelf overstijgende ervaringen opdoen. Hierbij wordt de 

eigen werkelijkheid even terzijde geschoven en staat iemand open voor de ervaring van het zijn. 

Hierdoor kan iemand een eenheid ervaren van al het zijn. Dit kan vernieuwend en versterkend 

werken en het is van belang dat deze ervaringen mogelijk blijven. Mogelijk kunnen deze 

ervaringen inspiratie bieden voor de humanistische praktijk van geestelijke verzorging. 
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6. Conclusie 

Wat is de betekenis van rituelen en ‘Er Zijn’ voor vrijwilligers in hospices? 

Rituelen en ‘Er Zijn’ zijn belangrijke praktijken in hospices. Ze zorgen ervoor dat de spirituele 

laag die in de zorg wordt geraakt. Dit is belangrijk in een tijd waar zorg soms te instrumenteel 

wordt benaderd. Vrijwilligers zijn een belangrijk deel van de praktijk van de hospices.  

Vrijwilligers verlenen verschillende betekenissen aan ´Er Zijn´. Er is een aantal mensen voor 

wie de nadruk ligt op dienstbaarheid. Dit houdt in dat je als vrijwilliger jezelf even weg kan 

cijferen. Dit erkent niet iedereen en sommigen vinden het juist belangrijk dat je ook jezelf als 

persoon inbrengt in het contact. Om dienstbaar te kunnen zijn is het belangrijk dat je afstemt 

op wat de gast van moment tot moment wil. Daarbij laat je je eigen verwachtingen los van wat 

goed zou zijn voor de ander. Hierbij is het zich in de ander kunnen in leven belangrijk. Naast 

dienstbaarheid is ook aanwezigheid in het moment belangrijk voor een groot deel van de 

vrijwilligers. Hierbij gaat het om bewust aanwezig zijn met iemand, in stilte of meditatie. Voor 

sommigen is dan wat er binnenin gebeurt, hun intuïtie een belangrijke indicatie om te handelen. 

Weer anderen lijken hier niet zo mee bezig te zijn en zeggen dat het soms al belangrijk is dat 

de gast weet dat je in de buurt bent. Het loopt dus uiteen hoe vrijwilligers ‘Er zijn’ en waar zij 

de nadruk op leggen. Gemeenschappelijk is blijkbaar de basishouding die vanuit een vorm van 

liefde en toewijding ruimte maakt voor de unieke ander. 

Vrijwilligers spreken vooral over de rituelen die in het hospice worden gedaan rond het 

levenseinde. Dit is het aansteken van een kaars, de laatste zorg en de uitgeleide. De rituelen 

rond het sterven kunnen voor de vrijwilligers betekenen dat de heiligheid van het moment van 

sterven wordt benadrukt, dat de mensen nog stilstaan bij de unieke persoon die net is overleden, 

dat er verbondenheid wordt ervaren en dat er rust ontstaat. De ene vrijwilliger definieert ritueel 

wat breder dan de ander. Zo is voor de één het opzetten van een mondkapje een gewoonte en 

voor de ander voelt dit al aan als een ritueel. Dit heeft ook te maken met het feit of iemand die 

handeling meer functioneel of symbolisch ervaart en wat iemands levensbeschouwing inhoudt.  

In het joodse hospice lijken veel meer rituelen te bestaan in het wekelijkse ritme. Bijvoorbeeld 

de rust tijdens sabbat en de sabbat inleiden met gebed en kaarsen, en de spijswetten. De joodse 

rituelen verbinden de vrijwilligers soms aan hun jeugd of traditie en het doet hen deel uitmaken 

van iets groters. Soms maken de vele regels van het ritueel het lastig om zich er precies aan te 

houden. En sommigen stellen dat ze het missen om na de dood de persoon niet meer aan te 

raken en (wat in andere hospices wel gebeurt) de laatste zorg te geven. 
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Binnen de hospices is er ook veel ruimte voor vrijwilligers om hun persoonlijke rituelen met de 

gasten te ontplooien. Er is bijvoorbeeld iemand die vlak voordat iemand overleed in stilte een 

boeddhistisch gebed uitdroeg. Een ander vertelde dat ze bij iemand met haar vinger een kruisje 

op iemands voorhoofd plaatste en haar gebaarde om rustig te gaan slapen. 

Tot slot er een wederkerig verband tussen rituelen en ‘Er Zijn’. Ten eerste heeft een houding 

van ‘Er Zijn’ invloed op rituelen. Zo kunnen er in het moment rituelen ontstaan wanneer iemand 

met aandacht aanwezig is en ziet waar de gast behoefte aan heeft. Daarnaast zorgt een houding 

van aandacht en liefde, wat de essentie is van ‘Er Zijn’, dat sommige handelingen rituelen 

worden. Iets als het aansteken van een kaars wordt alleen een ritueel als het met aandacht en 

toewijding wordt gedaan. Binnen het ritueel van het waken, wat niet iedereen als ritueel herkent, 

wordt ook gesteld dat bewust en aandachtig aanwezig zijn de kern is van het ritueel. Waken is 

dus een ritueel waarin ‘Er Zijn’ bijna volledig invulling geeft aan het ritueel. 

Ten tweede scheppen rituelen een kader om ‘Er Zijn’ verder uit te kunnen oefenen. Dit kader 

zorgt ervoor dat je op een diepere laag aanwezig kunt zijn. Daarnaast doen sommigen een ritueel 

waarbij ze zich voorstellen dat ze hun ego achterlaten als ze het hospice binnenkomen. 

Tenslotte zijn rituelen en ‘Er Zijn’ beide praktijken waarbij woorden tekortschieten om te 

beschrijven wat er werkelijk gebeurt.  
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Bijlage 1: toestemmingsformulier  

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van 

het onderzoek, zoals uiteengezet in de toelichtingsbrief. Mijn vragen zijn naar tevredenheid 

beantwoord. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het 

recht deze instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven en 

besef dat ik op elk moment mag stoppen met mijn deelname. Indien mijn onderzoeksresultaten 

gebruikt zullen worden in wetenschappelijke publicaties, dan wel op een andere manier 

openbaar worden gemaakt, zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren. Ik begrijp dat de opname 

van het interview uitsluitend voor analyse en wetenschappelijk onderzoek zal worden gebruikt. 

Mijn persoonsgegevens zullen niet door derden worden ingezien zonder mijn uitdrukkelijke 

toestemming. Als ik nog verdere informatie over het onderzoek zou willen krijgen, nu of in de 

toekomst, kan ik me wenden tot Talja Nemirovski talja.nemirovski@student.uvh.nl 

 

 In tweevoud getekend:  

 

 

Naam respondent :  

 

 

Handtekening  :  

  

 

 

Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende 

vragen over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 

 

 

Naam onderzoeker  :  

 

 

Handtekening  :  
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Bijlage 2: Informatiebrief voor respondenten 

 

De betekenis van rituelen bij ‘Er Zijn’ in het hospice 

Voor mijn afstudeer onderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek ben ik op zoek naar 

mensen die aan mijn onderzoek willen mee doen. Ik onderzoek hoe vrijwilligers in hospices 

rituelen ervaren en wat daarvan de invloed is op het ‘‘Er Zijn’’, de essentie van het 

vrijwilligerswerk. 

De informatie wil ik verzamelen door het afnemen van interviews waar de ervaring van u 

centraal staat.  

Bij voorkeur worden deze interviews in levende lijve gehouden, maar wanneer dit beter online 

uitkomt, kan dit ook. 

Het interview zal ongeveer een uur duren en met de informatie zal uiterst vertrouwelijk worden 

omgegaan. Uw gegevens zullen worden geanonimiseerd en ten alle tijde is het mogelijk om de 

toestemming voor het onderzoek in te trekken en niet meer mee doen.  

 

 

 

Hartelijke groet, 

Talja Nemirovski 
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Bijlage 3: Topic lijst 

Algemeen 

Wil je iets vertellen over jezelf ? (hoeft niet te lang) 

• Wat is je beroeps en levensbeschouwelijke achtergrond? 

• Hoe oud bent je? 

• Hoe lang werkt je bij het hospice? 

• Wat was de aanleiding  

• Kun je me wat vertellen over hoe zo’n hospice dienst eruit ziet wat maakt u dan mee? 

‘Er Zijn’ 

Door sommigen wordt omschreven dat de grootste taak van vrijwilligers in een hospice is ‘‘Er 

Zijn’’, 

• Hoe zou je ‘Er Zijn’ omschrijven? 

• Hoe doet je dat? Zijn er dingen die je daarbij helpen?  

• Wat gebeurt er tussen jou en de gast wanneer u zo aanwezig bent? 

• Wat gebeurt er lichamelijk als jou zo aanwezig bent? 

• Wat betekent het voor jou om op deze manier aanwezig te zijn? 

Rituelen 

Ik onderzoek voor deze scriptie wat rituelen betekenen in het hospice. Rituelen kunnen grote 

rituelen zijn zoals een herdenking, maar ook kleine rituelen zijn interessant. Hierbij gaat het om 

het aansteken van een kaarsje of andere handelingen die voor u symbolisch aanvoelen. 

• Wat voor rituelen maakt mee in het hospice? Welke zijn altijd aanwezig in het hospice 

en welke creëert u misschien zelf? Welke zijn essentieel? 

• Hoe ontstaan deze rituelen?  

• Wat betekenen die voor jou? 

• Wat hebben deze voor invloed op het ‘Er Zijn’? 

 


