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Voorwoord  

Waarom de Sterrennacht van Vincent van Gogh? De makkelijkste reden is dat de Sterrennacht 

één van mijn lievelingsschilderijen is. Echter zie ik nog meer symboliek in het schilderij, die 

voor mij samenhangt met deze scriptie. De langwerpige penseelstreken van Van Gogh lijken 

op sommige punten bijna allemaal draden die met elkaar verweven zijn – net als een draad of 

touw. Een schilderij vertelt ook altijd een verhaal. De schilder bepaalt daarin, is auteur van 

zijn eigen meesterwerk. Van Gogh schilderde de Sterrennacht toen hij vrijwillig was 

opgenomen in het ziekenhuis voor een psychiatrische behandeling. Welk verhaal wilde hij 

vertellen? Een verhaal verbindt verleden, heden en toekomst. Het intrigerende idee als we 

naar de sterren kijken, is dat we iets zien in het nu wat tegelijkertijd eigenlijk niet meer 

hetzelfde is – we kijken in het heden naar het verleden.  

 Ik voel me dankbaar dat ik mij voor mijn scriptie verder heb mogen verdiepen in een 

benadering die mij zo inspireert. Narratief werken kan mijn inziens zeer verhelderend zijn, en 

ik hoop de narratieve benadering in mijn toekomstige werkveld dan ook veelvuldig in te 

mogen en kunnen zetten. Tijdens mijn onderzoek heb ik me ook verwonderd over de 

bereidwilligheid van mensen om tijd voor mij vrij te maken en hun verhalen met mij te delen. 

Zonder daar iets voor terug te verwachten, uit behulpzaamheid of omdat zij het waardevol 

vonden iets bij te dragen aan deze scriptie. De ggz blijft een bijzonder werkveld. De verhalen 

zijn niet alledaags. De medewerkers hebben hart voor de zaak. Dat raakt je in je ziel. Dan 

mocht ik dit alles ook nog schrijven in het kader van Humanistiek. Nu ik mij over een periode 

van negen jaar af en aan op de universiteit en haar binnentuin heb begeven, ben ik ervan 

overtuigd dat ik geen betere studie had kunnen kiezen. De studie en de mensen hebben me 

deels gemaakt tot wie ik ben en wie ik zal worden. 

 Verder gaat mijn dank natuurlijk uit naar mijn begeleider Renske en mijn meelezer 

Arjan. Renske, je hebt me telkens het gevoel gegeven alsof je zoveel tijd voor mij vrij kon 

maken als nodig was. Bovenal wist je door je scherpzinnige feedback meer uit mij en mijn 

scriptie te halen. Arjan, ik wil je bedanken voor jouw kijk op het werkveld van de ggz 

wanneer die nodig was. Ik weet dat je razend druk bent, maar dat weerhield je er niet van om 

nauwgezet mijn scriptie onder de loep te nemen. Dat spreekt van serieuze betrokkenheid. 

Mijn medestudent en vriendin Johanneke, bedankt voor je bereidwilligheid om altijd mijn 

vragen te beantwoorden, de fijne studiedagen en het luchten over de studie en meer. Lieve 

Marvin, bedankt voor je grappen en grollen en je eindeloze support. Papa en mama, bedankt 

dat ik jullie trots mag maken.  
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Samenvatting 

In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: met welke doelen zetten humanistisch 

geestelijk verzorgers in de ggz een narratieve benadering in, en wat zijn de voor- en nadelen 

van die benadering? 

 Uit het onderzoek komt naar voren dat geestelijk verzorgers op twee niveaus de 

narratieve benadering lijken in te zetten. Het eerste niveau richt zich op het ruimte bieden aan 

een verhaal, waarbij het doel is de ander te erkennen. Het tweede niveau is van reflectieve en 

verdiepende aard. Vormen van reflecteren en verdiepen zijn: narratief luisteren, voice 

dialogue, het problematiseren en uitdagen van gedachtes en het inbrengen van andere 

perspectieven. Doelen hierbij zijn: verhelderen en ontwarren, de ander erkennen, aanzetten tot 

het ervaren van eigen regie of eigen kracht en insteken op een identiteit die niet alleen 

samenvalt met psychische kwetsbaarheid. Geestelijk verzorgers zien daarnaast dat het hebben 

van een coherent levensverhaal zingevend kan zijn. Een coherent levensverhaal is echter, 

volgens de geestelijk verzorgers in dit onderzoek, niet voor iedereen even haalbaar. Zodoende 

dat een geestelijk verzorger zich ook kan richten op het accepteren van de onsamenhangende 

of onbegrijpelijke dingen in het leven. 

 De behandelaren die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd, stonden welwillend 

tegenover de narratieve benadering van geestelijk verzorgers. Zo zien zij geestelijke 

verzorging als aanvulling op de biomedische narratieven in de ggz, of onderschrijven zij de 

benadering impliciet doordat zij de narratieve benadering soortgelijk inzetten. Daarnaast zien 

zij de expertise van geestelijk verzorgers in hun open houding, taalgebruik en in hun 

vermogen tot verdieping en betekenisgeving.  

 Cliënten die met geestelijk verzorgers in contact zijn geweest, lijken mede daardoor 

meer eigen kracht in hun narratieve identiteit te ervaren. Verder heeft het praten over hun 

ervaringen of levensverhaal tot op enige hoogte bijgedragen aan het ervaren van 

begrijpelijkheid of samenhang. Het ervaren van meer samenhang dan wel begrijpelijkheid 

wordt door enkele cliënten ook in verband gebracht met zingeving.  

 Verder zijn de meeste respondenten in dit onderzoek positief gestemd over het 

hersteldenken. Een aandachtspunt bij het hersteldenken, is dat herstel wel zo moet worden 

ingestoken dat het aansluit bij de cliënt. Ook komt uit enkele interviews naar voren dat 

herstelverhalen soms normatief kunnen zijn. Zodoende kan de vraag kan worden gesteld of 

het herstelverhaal niet te veel een verplichte plot aan het worden is.  
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1 Inleiding 

De professie van geestelijke verzorging is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Zo is er 

sprake van een groeiende aandacht voor geestelijke verzorging in de samenleving, die volgens 

Jacobs (2020, p.14) valt terug te zien in het ‘ontstaan of uitbreiden van werkgebieden’. Naast 

meer aandacht, is er ook een toename van financiële middelen vanuit de rijksoverheid voor 

geestelijke verzorging in de eerste lijn. Doordat er meer aandacht is voor geestelijke 

verzorging, doemen er ook meer vragen op omtrent geestelijke verzorging. Er is bijvoorbeeld 

weinig onderzocht wat uniek is aan geestelijke verzorging. Men vraagt zich bovendien af wat 

het werk van geestelijk verzorgers eigenlijk bijdraagt aan de gezondheid van een cliënt. 

Daarnaast zijn er vraagtekens omtrent welke handeling het beste is voor welke cliënt en in 

welke situatie (Jacobs, 2020; Jankowski et al., 2011). 

Ondertussen dienen geestelijk verzorgers steeds vaker hun handelen te beschrijven: de 

geestelijke verzorging bevindt zich in een proces van professionalisering (Jacobs, 2020; 

Körver, 2016). Er wordt dan ook meer belang gehecht aan de professionele kwaliteit van het 

werk, het verantwoorden van handelingen en het zichtbaar maken van resultaten. 

Verschillende auteurs vragen daarnaast aandacht voor het gebrek aan bevindingen over 

effecten van geestelijke verzorging (Damen, 2022; Fitchett, 1993; Handzo et al., 2014).  

Volgens Smit (2015) is methodisch handelen in de kern ‘weten wat men doet’. Het 

blijkt echter dat ‘geestelijk verzorgers gemiddeld niet goed in staat zijn om goed te 

beschrijven en theoretisch te verantwoorden wat zij doen en snel vervallen in gangbare 

omschrijvingen zoals “werken aan de relatie” en “presentie”’ (Körver, 2016, p.12). Wat doet 

de geestelijk verzorger eigenlijk, en vooral: waarom doet de geestelijk verzorger die dingen? 

Theoretisch verantwoorden en beschrijven wat men doet en waarom is ook van belang voor 

interdisciplinaire samenwerking. Vooral in hulpverleningsberoepen, roepen verschillende 

auteurs op tot meer interdisciplinaire samenwerking met betrekking tot geestelijk verzorgers 

(bijvoorbeeld in de psychiatrie, zie: Top & Waarlo, 2017). Interdisciplinaire samenwerking is 

wenselijk om een integraal hulpsysteem aan te kunnen bieden en complexe problemen het 

hoofd te kunnen bieden. Om goed te functioneren, moeten hulpverleners goed weten wat 

ieders rol is (Bronstein, 2003; O’Conner & Fisher, 2011) en goed met elkaar communiceren 

(Alvarez & Coiera, 2006). Omwille van interdisciplinaire samenwerking is het daarom zeer 

belangrijk dat geestelijk verzorgers kunnen uitleggen wat zij doen en waarom.  
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Geestelijk verzorgers maken gebruik van de narratieve benadering. Die narratieve 

benadering wordt door geestelijk verzorgers als tweede genoemd in meest richtinggevende 

theorieën - na de presentiebenadering (Den Toom et al., 2021). Dat is niet verwonderlijk, 

want de narratieve benadering heeft veel raakvlakken met zingeving en zodoende met het 

werkveld van de geestelijk verzorger. De narratieve benadering gaat er volgens psycholoog  

Mooren (2013) vanuit dat de mens een verhalend wezen is. Als verhalend wezen maken we 

ervaringen tot temporeel betekenisvolle en samenhangende gebeurtenissen (Bohlmeijer, 2007; 

Laceulle, 2016; McAdams, 2001; White & Epston, 1990). Onze verhalen over onszelf en de 

wereld bevatten persoonlijke opvattingen en geven uiting aan onze identiteit. Middels die 

verhalen kennen we volgens verschillende auteurs betekenis en waarde toe aan ons leven en 

onze ervaringen, waardoor we zingeving kunnen ervaren (Blitz & Mooren, 2013; Ganzevoort 

& Visser, 1993; 2007; McAdams, 2001; Mooren, 2011). Hierin is volgens Bohlmeijer (2003, 

p.3) een speciale rol weggelegd voor het levensverhaal: ‘het eigen levensverhaal is een 

belangrijke bron van inspiratie, zelfbewustzijn én zingeving’. Het proces van zingeving valt 

dan ook te beschrijven in termen van narrativiteit.  

De verbindende factor hierin is de eerder genoemde samenhang. Samenhang wordt 

wel het meest kenmerkende aspect van zingeving genoemd. Daarnaast is het creëren van 

samenhang een basisfunctie van narrativiteit (Blitz & Mooren, 2013; Mooren, 2013). 

‘Verhalen brengen kennis over, maar niet los van zingeving, ze geven niet slechts antwoord 

op het hoe, maar ook op het waarom’ (Ganzevoort & Visser, 1993). Verhalen en narrativiteit 

zijn zodoende goed bruikbaar om samenhang en zingeving te duiden (McAdams, 2001). 

Daarmee kunnen samenhang en zingeving in een verhaal door heftige gebeurtenissen ook 

onder druk komen te staan. Men wordt dan gegrepen door het gevoel dat het leven anders had 

kunnen en moeten lopen, zeker in vergelijking met eerdere plannen en verwachtingen 

(Kruizinga et al., 2017). Een levensverhaal kan vastlopen en functioneert dan niet meer naar 

behoren; de richting in het leven is zoek en er zijn geen positieve vooruitzichten meer 

(Ganzevoort & Visser, 2007).  

Mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid hebben over het algemeen vaak van 

doen (gehad) met heftige gebeurtenissen en belevingen. In het verlengde hiervan kaarten 

verschillende auteurs de tragiek en het lijden aan, waarmee zij zich geconfronteerd voel(d)en 

als hulpverlener in de psychiatrie (bijvoorbeeld verschillende auteurs in het boek De woestijn 

zal bloeien van Top & Waarlo uit 2017, alsook de psychiater Petry in zijn boek Uitbehandeld 

maar niet opgegeven uit 2011). Daarnaast lijken verhalen van cliënten soms vol 
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tegenstrijdigheden (Witteveen, 2017). Kusters (2004) biedt hierin, vanuit zijn ervaring met 

psychoses, het perspectief van een cliënt. Volgens Kusters (2004, p.33) is het net alsof iemand 

een ‘gemeenschappelijke grond met gedeelde kennis, gedrag en waarden’ verlaat. Daarbij 

worden regels die gedrag voorschrijven, losgelaten. Er kan gesteld worden dat er in de 

psychiatrie veel zware en gefragmenteerde verhalen te vinden zijn. Gezien geestelijk 

verzorgers met de narratieve benadering en zingeving van doen hebben, ligt hierin wellicht 

een taak voor hen. Een geestelijk verzorger kan vanuit de narratieve benadering namelijk 

helpen in het ontwikkelen van nieuwe, rijke verhaallijnen (Ganzevoort & Visser, 2007; 

Schuhmann, 2015). Wanneer negatieve gebeurtenissen plaatsvinden die haaks staan op wat 

voorheen als zingevend werd ervaren, gaat het er volgens Sommer et al. (2013) om dat men 

die tóch op een manier weer in een samenhangend geheel weet te begrijpen.  

Hoogleraar psychiatrie Lewis (2011) beargumenteert dat het werken vanuit een 

narratieve benadering aansluit bij de herstelbeweging die gaande is in de psychiatrie. Herstel 

gaat om de dialoog aangaan met cliënten, zodat zij hun verhaal kunnen her-vertellen (Lewis, 

2011). Het is een proces ‘waarin mensen veerkracht ontwikkelen, leren omgaan met en het 

leven weer oppakken na ontwrichtende ervaringen’.1 In het herstelproces wordt door cliënten 

nieuwe betekenis toegekend aan gebeurtenissen en wordt aandacht besteed aan zingeving. Dit 

toont duidelijke verwantschappen met de eerder beschreven narratieve benadering en het 

streven om samenhang te creëren.   

Er klinkt echter kritiek op de herstelbeweging in de psychiatrie. Hersteldenken zou 

teveel nadruk leggen op de tijd na de crisis, en te weinig op het exploreren van de crisis 

(Kusters & Boertien, 2018). Tevens impliceert het hersteldenken onterecht een crisisloze 

wereld. Ook uit andere hoek klinkt kritiek op het idee van herstel als onderdeel van 

veerkracht. Zo schrijft Olick (2016) dat herstel nu als altijd haalbaar en benijdenswaardig 

wordt bestempeld, terwijl niet elk lijden op te lossen valt en niet in elke gebeurtenis zin kan 

worden gevonden. Bovendien wordt herstel vaak gezien als een verantwoordelijkheid van het 

individu zelf, en zou de mens dit proces volledig in eigen hand hebben. Daarmee wordt het 

niet bereiken van herstel een individueel falen. Wellicht zou meer ruimte voor kwetsbaarheid 

wenselijk zijn (Bracke, 2016; Olick, 2016).  

                                                           
1 Gevonden op 4 november op https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-

modules/herstelondersteuning/samenvatting 
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Ook op het belang van samenhang in de narratieve benadering klinkt een soortgelijke 

kritiek. Zo wijzen Schuhmann & van der Geugten (2017), in het kader van samenhang, op 

traumatiserende gebeurtenissen. Die gebeurtenissen zijn soms te onbegrijpelijk om in een 

samenhangend geheel te passen. Het zou dan beter zijn om vooruit te kijken, in plaats van een 

onbegrijpelijk verleden proberen te vatten (Sales et al., 2013). Een ander punt is dat de 

eenzijdige focus op samenhang, een normatieve lading meebrengt. Volgens psycholoog 

McAdams (2006) worden coherente verhalen automatisch als goede verhalen gezien, 

waarmee incoherente verhalen kunnen worden gediskwalificeerd. Dat kan ertoe leiden dat 

incoherente narratieve aspecten of vertellers die geen coherent verhaal weten over te brengen, 

uitgesloten worden. Tevens bepaalt de focus op coherentie hoe we luisteren naar een verhaal. 

Zodoende kan het gebeuren dat we sommige narratieve aspecten niet horen of als irrelevant 

bestempelen, terwijl ze wellicht wél van betekenis zijn. De ambiguïteit en gelaagdheid van 

verhalen komen dan onder druk te staan, wat verhalen mogelijk doet verarmen (Hyvärinen et 

al., 2010). Bovendien lijkt volgens McAdams (2006) coherentie eerder in het belang te zijn 

van de toehoorder, dan van de verteller. Verhalen moeten tenslotte iets kunnen 

communiceren, een boodschap kunnen overbrengen: het gaat erom dat de toehoorder het 

verhaal begrijpt. McAdams (2006) vraagt zich daarom af wat een coherent verhaal behelst, en 

wie dat bepaalt. In relatie tot zingeving, schrijft Alma (2005) dat onze eenzijdige focus op 

samenhang onze mogelijke zinervaringen beperkt (zie ook: Freeman, 2000). Mogelijke 

zinervaringen worden dan gemist, doordat ze onsamenhangende aspecten bevatten.  

Daarnaast kan, in het kader van het eerder benoemde belang van interdisciplinaire 

samenwerking in de psychiatrie, de vraag worden gesteld wat andere behandelaren vinden van 

de narratieve benadering van geestelijk verzorgers. Psychiaters, bijvoorbeeld, richten zich 

zowel op biologische, psychologische en sociale factoren – waarbij de biologische factoren 

een voorwaarde zijn vanwege de medische aard van het beroep (Braam, 2015). Hoe verhoudt 

een narratieve benadering van geestelijk verzorgers zich dan tot de insteek van andere 

behandelaren? Ervaren andere behandelaren de narratieve benadering van geestelijk 

verzorgers als een aanvulling, of zien ze die benadering juist als nadelig? 

Wellicht zijn verhalen in de ggz te gefragmenteerd, zwaar of onbegrijpelijk voor 

‘herstel’ dan wel ‘samenhang’.2 Wat hopen geestelijk verzorgers dan te bereiken wanneer zij 

                                                           
2 Zie ook:  masterthesis Admiraal, S. (2020). Verhalenderwijs. Een kwalitatief onderzoek naar het werken met 

herstel- en levensverhalen om zingeving te expliciteren bij cliënten door ervaringsdeskundigen en geestelijk 

verzorgers in de psychiatrie.  
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een narratieve benadering in de ggz te hanteren? Ook kan de vraag worden gesteld hoe andere 

behandelaren tegenover een narratieve benadering staan. Bovenal is de ervaring van mensen 

met een psychiatrische kwetsbaarheid hierin van belang; zij zijn het tenslotte, om wie het 

allemaal draait. Zodoende luidt het kennisdoel van dit onderzoek: meer inzicht verkrijgen in 

de doelen die geestelijk verzorgers door een narratieve benadering in de ggz hopen te 

bereiken. Ook poogt dit onderzoek inzichtelijker te maken hoe andere behandelaren tegen de 

narratieve benadering aankijken, en hoe cliënten het hebben ervaren om over hun 

levensverhaal te vertellen.  

 

1.1 Maatschappelijke relevantie 

In dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan het inzichtelijker maken van humanistisch 

geestelijke verzorging vanuit de narratieve benadering in de ggz. Dit is ten eerste in het 

belang van het professionaliseringsproces waarin de geestelijke verzorging zich volgens 

Jacobs (2020) bevindt. Zo wordt er in dit onderzoek verduidelijkt wat humanistisch geestelijk 

verzorgers verstaan onder een narratieve benadering en hoe en waarom zij dit inzetten in de 

praktijk. Dat kan andere humanistisch geestelijk verzorgers wellicht weer helpen in het onder 

woorden brengen van wat zij onder een narratieve benadering verstaan. Hierop aansluitend 

wordt er een impliciete bijdrage geleverd aan interdisciplinaire samenwerking. Voor 

interdisciplinaire samenwerking is het namelijk van belang om goed te weten en uit te kunnen 

leggen hoe en waartoe een geestelijk verzorger een bepaalde benadering inzet. Het komt 

interdisciplinaire samenwerking ook ten goede wanneer voor elke professional duidelijk is 

wie welke rol aanneemt. Het inzichtelijker maken van humanistisch geestelijke verzorging 

vanuit de narratieve benadering in de ggz kan hierin behulpzaam zijn.  

 

1.2 Wetenschappelijke relevantie 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek volgt uit het gegeven dat er wordt 

bijgedragen aan het inzichtelijker maken van de narratieve benadering in de praktijk. Er is 

veel theorie over de narratieve benadering, maar zoals beschreven blijkt het dat veel geestelijk 

verzorgers in algemene termen blijven hangen wanneer zij proberen te verduidelijken wat zij 

precies doen. In de praktijk onderzoeken hoe geestelijk verzorgers vormgeven aan de 

narratieve benadering, is behulpzaam in het toespitsen van de theorie die over de narratieve 

benadering bestaat. Daarnaast is gebleken dat er kritiek klinkt op de notie van ‘samenhang’ in 
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de narratieve benadering. Door deze notie van ‘samenhang’ te onderzoeken in de praktijk, kan 

de narratieve theorie eventueel verder worden aangescherpt op dit punt.  

 

1.3 Humanistieke relevantie 

Voor de Humanistiek is dit onderzoek relevant omdat er een bij Humanistiek veelbesproken 

benadering onder de loep wordt gelegd: de narratieve benadering. In dit onderzoek wordt ook 

ingegaan op hoe narratieve benaderingen eventueel kunnen bijdragen aan zingeving, wat een 

belangrijke pijler is van Humanistiek. De aandacht voor narratieve benaderingen kan ook 

indirect bijdragen aan de tweede pijler van Humanistiek: humanisering. Kleinman (1988) stelt 

dat wanneer de biografie van een patiënt uit de psychiatrie deel uitmaakt van de zorg, de kans 

dat een therapie een dehumaniserende impact heeft op een patiënt afneemt. Het inbrengen van 

narrativiteit zou volgens Kleinman (1988) kunnen bijdragen aan het behouden van de uniciteit 

van de patiënt. Daarbij neem ik de humanistisch geestelijk verzorging onder de loep en geef 

ik een kritische blik op de herstelbeweging.  

 

1.4 Hoofd- en deelvragen 

In dit onderzoek zullen naar aanleiding van het voorgaande de volgende hoofd- en deelvragen 

worden beantwoord:  

Hoofdvraag: Met welke doelen zetten humanistisch geestelijk verzorgers in de ggz een 

narratieve benadering in, en wat zijn de voor- en nadelen van die benadering?  

Deelvraag 1: Hoe zetten humanistisch geestelijk verzorgers een narratieve benadering in en 

welke doelen hopen ze hiermee te bereiken? 

Deelvraag 2: Hoe denken behandelaren in de ggz over het gebruiken van een narratieve 

benadering door humanistisch geestelijk verzorgers?  

Deelvraag 3: In hoeverre heeft het praten over het persoonlijk levensverhaal bijgedragen aan 

zingeving en samenhang volgens voormalig cliënten uit de ggz? 

Deelvraag 4: Welke visies hebben geestelijk verzorgers, behandelaren en cliënten op 

narratieve aspecten zoals die voorkomen bij herstelgerichte zorg?  
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1.5 Definities  

Narratieve benadering: benadering die ervanuit gaat dat de mens een verhalend wezen is. 

Verhalen worden hierin gezien als zin- en richtinggevend (Mooren, 2013), en behelzen zowel 

onze overtuigingen als onze identiteit (Blitz & Mooren, 2013; McAdams, 2001).  

Narratieve identiteit: deze bestaat uit iemands levensverhaal, dat constant in ontwikkeling is. 

Uit iemands narratieve identiteit kan blijken welke karaktereigenschappen, vaardigheden, 

patronen, tendensen en problemen iemand zichzelf toekent (McAdams & McLean, 2013). De 

narratieve identiteit toont ons eigenlijk iemands individualiteit en uniciteit (Baars, 2012). 

Zingeving: hoe iemand zich persoonlijk verhoudt tot de wereld, en hoe het eigen leven wordt 

geplaatst in een kader van samenhangende betekenissen. Zingeving is een doorlopend proces, 

en kan worden ervaren door doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid, transcendentie, 

competentie, erkenning, motivatie en welbevinden (Alma & Smaling, 2009).  

Samenhang: de ervaring van een samenhangend en gefundeerd antwoord op de vraag hoe de 

wereld in elkaar steekt (Mooren, 2011). Die antwoorden op hoe de wereld in elkaar steekt, 

vormen samen het grote verhaal waarin een persoonlijk levensverhaal een plek heeft 

(Moolenaar et al., 2017). Het gaat er dan om dat men de wereld en het leven niet als 

chaotisch, maar als begrijpelijk en zinvol ervaart (Martela & Steger, 2015).   

Herstel: een individueel proces, gericht op het ontwikkelen van veerkracht en het ‘leren 

omgaan met en het leven weer oppakken na ontwrichtende ervaringen’. De regie voor dit 

proces ligt bij de mens zelf, en er wordt uitgegaan van ‘de mogelijkheden en krachten van de 

mens’. Het gaat om herstel van ‘identiteit, zelfbeeld, zelfvertrouwen, sociale relaties en 

sociale rollen’.3 

Humanistisch geestelijk verzorger: geestelijk verzorgers kunnen mensen helpen hun situatie te 

onderzoeken bij ingrijpende gebeurtenissen. Dat doen ze aan de hand van gesprekken, advies 

en ondersteuning. Voor humanistisch geestelijk verzorgers staan hierin de waarden eigenheid, 

autonomie, gelijkwaardigheid en openheid centraal. Daarnaast ‘staan zij voor 

medemenselijkheid’ en ‘zoeken zij de kracht in de mens zelf’.4 

 

                                                           
3 Gevonden op 9 november 2021 op https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-

modules/herstelondersteuning/samenvatting 
4 Gevonden op 9 november 2021 op: https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/humanistische-

geestelijke-verzorging/ 
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2 Theoretisch kader  

2.1 Wat is een verhaal?  

De Engelse therapeut Payne (2006) definieert een verhaal als een construct waarin 

gebeurtenissen binnen een periode aan elkaar gekoppeld worden. Een verteller is als het ware 

een beeldhouwer; het materiaal is er al, maar de verteller bepaalt de vorm, waardoor een 

nieuwe entiteit kan ontstaan. Volgens theologen Ganzevoort & Visser (1993) zijn een aantal 

elementen kenmerkend voor een verhaal. Ten eerste is dat de tijdsdimensie, te herkennen in 

de volgorde van het verhaal. Ten tweede omvat een verhaal altijd een niveau van beschrijving 

en een niveau van interpretatie. In de praktijk zijn deze twee niet van elkaar te scheiden. 

Interpretatie hangt namelijk samen met de manier waarop wordt beschreven: het begin, 

midden en eind van een verhaal geven een bepaalde samenhang. Deze samenhang is bepalend 

voor de zin en betekenis die aan het verhaal kunnen worden ontleend. Wanneer aan het begin, 

midden of eind wordt gesleuteld, verandert de samenhang en zodoende ook de interpretatie 

(Baars, 2012, Ganzevoort & Visser, 1993; Payne, 2006). ‘Het gezichtspunt van de verteller, 

hoe hij zichzelf, de ander en de werkelijkheid ziet, is daarbij bepalend’ (Ganzevoort & Visser, 

1993, p.11). Welke ordening wordt aangehouden, is bepalend voor plot en de teneur of rode 

draad van het verhaal. Daarnaast worden door het vertellen van verhalen bepaalde karakters in 

actie gezet, die elk hun eigen intenties, doelen en middelen hebben binnen een bepaalde 

context. Een verhaal kan daarom ook laten zien hoe de verteller zichzelf ziet in relatie tot 

anderen en de werkelijkheid. 

 

2.2 Narratieve structuur  

In het verlengde van bovenstaande, hebben mensen volgens Payne (2006) en Bohlmeijer 

(2007) een narratieve grondstructuur. Door de narratieve grondstructuur zouden wij in staat 

zijn de genoemde samenhang aan te brengen, te beschrijven en te interpreteren. De narratieve 

grondstructuur kan er ook voor zorgen dat wij bepaalde dingen als betekenisvol beschouwen, 

en andere dingen niet. Onze narratieve grondstructuur maakt zodoende dat we de wereld niet 

als willekeurig of toevallig ervaren. Kruizinga et al. (2017) wijzen er hierin op dat men 

zichzelf in toenemende mate verhalen van controle toeschrijft. De structuur en plausibiliteit 

stellen ons in staat om het leven te begrijpen. Onze verhalen vormen de context waarin 

verleden, heden en toekomst geloofwaardig samenkomen en ons in staat stellen onze doelen 

na te streven. Het lijkt er op dat onze narratieve grondstructuur en het vormen van verhalen 

over de werkelijkheid zich zowel in het bewuste als het onbewuste afspelen. Payne (2006) 
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schrijft bijvoorbeeld dat we door onze narratieve grondstructuur ons leven van een afstand 

kunnen aanschouwen. Laceulle (2006) en Mooren (2013) wijzen er juist op dat narratief 

verstaan doorlopend en onbewust gebeurt. Narratief verstaan zou plaatsvinden door een soort 

lens, die onze ervaringen en handelingen filtert en vormt tot een verhaal.  

 

2.3 Narratieve identiteit  

Door de verhalen die we vertellen, brengen we volgens White & Epston (1990) bovendien 

samenhang aan in onze identiteit. Ons levensverhaal ontwikkelt zich langzaam maar zeker aan 

de hand van die verhalen. McAdams (2001) trekt de parallel tussen verhaal en identiteit 

letterlijk, en stelt dat identiteit de vorm van een verhaal aanneemt. In identiteit kunnen we 

zodoende een setting, scène, karakter, plot en thema herkennen. Er kan gesteld worden dat 

narratieve identiteit bestaat uit iemands levensverhaal, dat tevens constant in ontwikkeling is 

(McAdams & McLean, 2013).  

Om de narratieve identiteit of het levensverhaal te vormen, wordt gebruik gemaakt van 

het autobiografisch geheugen (McAdams & McLean, 2013). Dit autobiografisch geheugen is 

selectief; bepaalde gebeurtenissen krijgen meer nadruk dan andere. Binnen het levensverhaal 

wordt zodoende vaak een specifiek thema benadrukt (Payne, 2006). Enerzijds gaat narratieve 

identiteit door het autobiografisch geheugen daarom over het verleden, maar anderzijds is het 

ook gericht op de toekomst. Via de narratieve identiteit wordt, in samenhang met het 

verleden, de toekomst verbeeld. Dit maakt dat iemand eenheid, doelen, continuïteit en 

betekenis kan ervaren. De narratieve identiteit heeft zodoende een oriënterende eigenschap. 

Onze narratieve identiteit maakt ons duidelijk waar we vandaan komen, wie we op dit 

moment zijn en waar we naar toe gaan. Er is daarom sprake van een wisselwerking tussen 

onszelf, onze narratieve identiteit en onze levensverhalen. Wij construeren onze narratieve 

identiteit en ons levensverhaal uit onze ervaringen, maar onze narratieve identiteit en 

levensverhaal construeren deels ook ons – doordat ze ons vertellen hoe te handelen (Laceulle, 

2016; McAdams & McLean, 2013; White & Epston, 1990). De dingen die we in ons 

levensverhaal benoemen, laten tevens zien wat belangrijk en waardevol voor ons is (Baars, 

2012; Laceulle, 2016). Daarnaast kan eruit blijken welke karaktereigenschappen, 

vaardigheden, patronen, tendensen en problemen iemand zichzelf toekent (McAdams & 

McLean, 2013). De narratieve identiteit toont ons eigenlijk iemands individualiteit en uniciteit 

(Baars, 2012).  
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Onze narratieve identiteit ontstaat niet in een vacuüm. Om een narratieve identiteit te 

ontwikkelen, dient men eerst te leren hoe verhalen te delen met anderen (Anderson & 

Goolishian, 1992; McAdams & McLean, 2013). De toehoorders van een narratieve identiteit, 

beïnvloeden op hun beurt die narratieve identiteit. Verschillende groepen, bijvoorbeeld 

familie of vrienden, hebben bepaalde ideeën over wat een goed verhaal behelst. Om de 

aandacht te krijgen van toehoorders en een stevig ‘zelf’ neer te zetten, kan het dan belangrijk 

zijn een interessant verhaal over jezelf te vertellen. Wellicht is cultuur hierin de meest 

bepalende factor. Cultuur schept als het ware het kader, waarin in een verhaal kan ontstaan. 

McAdams & McLean (2013, p.237) lichten dit als volgt toe: 

  

‘It would seem that different cultures offer different menus of images, themes, and 

plots for the construction of narrative identity, and individuals within these cultures 

appropriate, sustain, and modify these narrative forms as they tell their own stories. 

Beginning even in childhood, narrators draw selectively from the menu as they 

gradually develop story forms that capture well their personal experience’. 

 

2.4 Zingeving en narrativiteit  

Onze beschreven narratieve grondstructuur en onze narratieve identiteit hangen volgens 

Bohlmeijer (2007) samen met het gegeven dat wij zingevende wezens zijn. Volgens 

Bohlmeijer (2007, p.48) ‘creëren we verhalen waarin we acties en gebeurtenissen in relatie tot 

elkaar en tot een groter geheel brengen’. Onze narratieve grondstructuur stelt ons mogelijk in 

staat om betekenis en waarde aan ons leven en onze ervaringen te geven. Zo helpt onze 

narratieve grondstructuur ons tevens om zin te ervaren in het leven (Blitz & Mooren, 2013; 

Ganzevoort & Visser, 1993, 2007). Zingeving wordt ook wel geduid als een proces van 

bestaansoriëntatie: de mens, die zich continue verhoudt tot leven, mens en wereld én tot 

ontwikkelingen en gebeurtenissen waarin de mens betrokken is of waarvan die getuige is. Dat 

proces kan gepaard gaan met het zoeken naar antwoorden op existentiële vragen, wat weer 

kan leiden tot structurering. Met structurering wordt hier bedoeld: het streven ‘naar een 

samenhangend en gefundeerd antwoord op de vraag hoe de wereld in elkaar zit’ (Mooren, 

2011, p.45). Volgens Mooren (2011) is samenhang het meest kenmerkende aspect van 

zingeving. Dat belang van samenhang voor ons gevoel van zin, lijkt sterke overeenkomsten te 

vertonen met onze narratieve grondstructuur, die erop is gericht om ‘menselijke ervaringen’ te 
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‘structureren tot temporeel betekenisvolle en samenhangende gebeurtenissen’. Ook Blitz & 

Mooren (2013, p.35) wijzen op de overeenkomst tussen samenhang en narrativiteit: ‘één 

manier om het proces van zingeving te begrijpen is dit proces te beschrijven in termen van 

narrativiteit’. Structureren, oriënteren en samenhang creëren behoren zodoende tot de 

basisfuncties van narrativiteit. ‘Verhalen brengen kennis over, maar niet los van zingeving, ze 

geven niet slechts antwoord op het hoe, maar ook op het waarom’ (Ganzevoort & Visser, 

1993).  

Zojuist is zingeving al kort geduid als een proces van bestaansoriëntatie, waarin 

nadruk lag op samenhang als aspect van zingeving. Zingeving is echter op veel verschillende 

manieren gedefinieerd, en kent vele facetten en aspecten. Twee voor de Humanistiek 

belangrijke zingevingsbenaderingen zijn die van Alma & Smaling (2009) en Derkx (2011). In 

deze scriptie wordt de benadering van Alma & Smaling aangehouden. Zingeving wordt hier 

zodoende begrepen als bestaande uit de zingevingsaspecten doelgerichtheid, verbondenheid, 

transcendentie, competentie, erkenning, waardevolheid, motivatie en welbevinden. 

Doelgerichtheid houdt in dat men richting ervaart in het leven, doordat men ergens naartoe 

werkt en men zich ergens voor wil inzetten. Verbondenheid heeft betrekking op de 

verbondenheid die men kan voelen met anderen in het leven. Bij transcendentie wordt ‘het 

gewone’ overstegen, waarin men zich veelal weet open te stellen voor het nieuwe, andere of 

onbekende. Competentie is van belang, omdat men hierdoor het gevoel kan hebben dat men 

grip heeft op het leven. Erkenning heeft zowel betrekking op erkenning vanuit de ander, als 

op zelferkenning. Er is sprake van waardevolheid wanneer iemand ervaart dat het leven 

waarde met zich meebrengt, en zichzelf daarin ook waardeert. Door al deze aspecten, kan men 

bovendien motivatie en welbevinden ervaren (Alma & Smaling, 2009). 

Alma & Smaling (2009) wijzen ‘samenhang’ niet expliciet aan als zingevingsaspect. 

Wel wordt gesteld dat zingeving betrekking heeft op het plaatsen van het persoonlijk leven in 

een breder kader van samenhangende gebeurtenissen. Samenhang krijgt zodoende een 

degelijke plek in de benadering. Tegelijkertijd kan kritiek die op samenhang wordt gegeven 

serieus worden genomen, doordat samenhang niet expliciet als zingevingsaspect wordt 

aangewezen. Kritiek op samenhang luidt namelijk dat een focus op samenhang mogelijke 

zinervaringen kan beperken, terwijl wellicht ook zingeving kan schuilen in chaos (Alma, 

2005). Hierom wordt de benadering van Alma & Smaling als meest toepasselijk geacht voor 

deze scriptie.  
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2.4.1 Samenhang in narrativiteit 

Volgens Adler et al. (2018) is samenhang echter geen eenduidig begrip. Adler en collega’s  

wijzen erop dat persoonlijkheidspsychologie samenhang benadert als de eenwording van het 

zelf, terwijl ontwikkelingspsychologen samenhang zien als een narratieve competentie. Deze 

narratieve competentie heeft betrekking op de biografische, temporele, causale en thematische 

samenhang van een verhaal (zie ook: McAdams, 2001). De klinische psychologie daarentegen 

benadrukt vooral de psychologische gevolgen wanneer een samenhangend narratief wordt 

verstoord. Desalniettemin valt er een zekere overlap te herkennen in de benaderingen (Adler 

et al., 2018). Die overlap valt ten eerste te herkennen in het tijdsdetail, wat betrekking heeft 

op de feiten en de ontvouwing van tijd en structuur in een verhaal. Ten tweede betreft het de 

psychologische context, ofwel de psychologische aspecten van samenhang. Hierin gaat het 

erom of de verteller een psychologisch besef heeft van het verhaal en van het publiek van het 

verhaal, en daarom als verteller het verhaal holistisch, gericht en in flow weet over te brengen. 

Ten derde draait het om de evaluatie en significatie van een verhaal, wat betrekking heeft op 

betekenis en interpretatie. Hiervoor is het van belang dat de verteller daadwerkelijk de rol van 

verteller aanneemt om zo het verhaal goed te kunnen duiden, en zichzelf soms losmaakt van 

de rol als hoofdpersoon (Adler et al., 2018). Tezamen leidt dit tot een omvattende definitie 

van samenhang in narrativiteit, namelijk:  

 

‘A lucid chronological flow with identifiable temporal and causal milestones, a 

psychological context which orients the reader and makes clear what the protagonist 

felt about the events being recounted, and some interpretation of the story to 

demonstrate its broader significance’ (Adler et al., 2018, p.34)  

 

2.4.2 Samenhang en zingeving 

Martela & Steger (2015) duiden samenhang als het cognitieve aspect van zingeving. Martela 

& Steger halen verschillende auteurs aan om samenhang te verduidelijken. Samenhang gaat 

dan over de vraag of men begrijpelijke patronen weet te ontwaren, en het leven en de wereld 

in het geheel kan vatten. Zodoende kan een kader worden gevormd van waaruit men de 

wereld begrijpt, wat ertoe bijdraagt dat het leven betekenisvol aanvoelt. Men ziet de 

omgeving dan als gestructureerd en voorspelbaar (Martela & Steger, 2015), en men heeft een 

gefundeerd antwoord op de vraag hoe de wereld in elkaar steekt (Mooren, 2011). Braam et al. 
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(2019, p.272) schrijven dat samenhang ‘niet strak omlijnd is’, maar wel overeenkomsten heeft 

met de zingevingsbehoeften ‘begrijpelijkheid’ en ‘competentie’ van Derkx (2011). 

 De vraag kan worden gesteld hoe de psychologische benadering van samenhang in 

narrativiteit, zich verhoudt tot samenhang als aspect van zingeving. Verschillende literatuur 

lijkt te impliceren dat zingeving in de vorm van samenhang niet los is te ervaren van 

samenhang in narrativiteit. Zo schrijven Ganzevoort & Visser (1993, p.153) over het 

levensverhaal dat het ‘is te omschrijven als de narratieve structurering en interpretatie van de 

levensloop waardoor iemand zin, betekenis en waarde toekent aan de gebeurtenissen die zich 

aan hem/haar voltrokken en voltrekken’. Bovendien wijzen Ganzevoort & Visser (1993) erop 

dat de ordening in een verhaal gewijzigd kan worden, waardoor nieuwe betekenis kan 

ontstaan. Zo een herinterpretatie kan leiden tot nieuwe zingeving. Daarnaast schrijven Blitz & 

Mooren (2013, p.35): ‘structuur, oriëntatie en samenhang zijn kernbegrippen in de 

omschrijving van zingeving en structureren, oriënteren en het creëren van samenhang zijn 

basisfuncties van narrativiteit’. Zodoende lijkt het alsof er in ieder geval sprake dient te zijn 

van een ordening of samenhang in ons vertellen, opdat samenhang als zingeving kan worden 

ervaren. Ook Alma (2005) kaart dit aan. Zij gaat in op cognitieve benaderingen in de 

psychologie, waarin zingeving vaak wordt begrepen als ‘de actieve betekenisverlening door 

de persoon aan zijn bestaan, waaraan hij een gevoel van controle over zijn situatie kan 

ontlenen’ (Alma, 2005, p.10). Zin en betekenis worden zodoende vaak begrepen in termen 

van ordening, structuur en samenhang. 

 

2.4.3 Kritiek op samenhang 

Zoals in de inleiding is aangegeven, is er een ideaal omtrent het kunnen vertellen van een 

samenhangend verhaal. De focus op samenhang brengt normativiteit met zich mee, waardoor 

dat wat niet samenhangend is, mogelijk wordt uitgesloten. Samenhang lijkt vooral belangrijk 

te zijn voor de toehoorder, opdat die het verhaal begrijpt. Daarbij kan het passen van 

traumatiserende gebeurtenissen in een samenhangverhaal onmogelijk zijn, omdat deze 

gebeurtenissen niet zijn te begrijpen. Bovendien kunnen er vraagtekens worden geplaats bij de 

relatie tussen samenhang en zingeving: is het wel zo dat samenhang het meest kenmerkende 

aspect van zingeving is? Vooral wat betreft mensen met een psychische kwetsbaarheid, is het 

de vraag of die samenhang wel altijd mogelijk is. Braam et al. (2019, p.271) gaan hierop in en 

schrijven: ‘Het zingevend levensperspectief draagt wellicht een fragmentarisch karakter. 
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Zonder nu in die samenhang een illusie te willen zien berust de samenhang ook bij personen 

zonder psychische kwetsbaarheid allicht mede op hun vermogen tot het goed reconstrueren 

van het levensverhaal’. Ook Alma (2005) bediscussieert dat samenhang ongetwijfeld een 

belangrijk deel is van zingeving, maar dat het naar haar idee de lading van zingeving niet 

dekt. Volgens Alma zouden we meer aandacht moeten besteden aan het verliezen van orde. 

Zin als betekenis is volgens Alma (2005, p.11) ‘niet alleen een beperking, maar ook een 

risico: betekenissen kunnen ons blind maken voor de vraag naar zin’.  

Samenhang ervaren staat niet alleen centraal in narrativiteit en zingeving, het staat ook 

centraal in de herstelgedachte binnen de psychiatrie (Keukens, 2016). Er is al gesteld dat er 

een risico kleeft aan hersteldenken. Herstel wordt vaak als eigen verantwoordelijkheid gezien, 

waarmee het niet halen van herstel een individueel falen wordt. Ook Keukens (2016) ontwaart 

deze tendens, wanneer hij hersteldenken als ‘empowermentgedachte’ kwalificeert. Het 

hersteldenken en empowerment is mettertijd vervormd: ‘oorspronkelijk betrof empowerment 

een collectieve inspanning vanuit sociaaldemocratisch perspectief om groepen uit 

machtsconstructies te bevrijden, tegenwoordig heeft het veel meer een individueel karakter en 

is het ingekapseld in een neoliberaal vertoog dat past in de huidige participatiesamenleving’ 

(Keukens, 2016, p.32).  

 

2.4.4 Narratieve benadering en breukervaringen  

Wanneer men met een breukervaring te maken krijgt, kan het levensverhaal volgens 

Bohlmeijer et al. (2007) in duigen vallen. Zingeving en samenhang kunnen dan onder druk 

komen te staan. Het zou in dat geval problematisch zijn dat het levensverhaal geen positieve 

vooruitzichten meer met zich meebrengt. Men kan zich volgens Bohlmeijer et al. (2007) dan 

identificeren met slachtofferschap. Slachtofferschap zou kunnen leiden tot vervreemding en 

zinloosheid, waardoor welbevinden en gezondheid worden ondermijnd. Ganzevoort & Visser 

(2007) schrijven iets soortgelijks. Zij stellen dat wanneer iemand geen toekomstverhaal meer 

heeft, de moed en motivatie om door te gaan verminderen. Mocht iemand slechts negatieve 

toekomstverhalen hebben, dan kan dat volgens Ganzevoort & Visser (2007) resulteren in 

angst en hopeloosheid. Volgens McAdams (2006) is het probleem dat de verstoorde of 

verwarde verhalen op zichzelf de mentale gezondheid kunnen afzwakken. Anderson & 

Goolishian (1992) en White & Epston (1990) lijken het eerder over een soort discrepantie in 

verhalen te hebben. Anderson & Goolishian (1992, p.18) kaarten aan dat problemen 
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voortkomen uit ‘social narrative and self-definitions that do not yield an agency that is 

effective for the tasks implicit in their self-narratives’. White & Epston (1990) benoemen dat 

het problematisch is wanneer verhalen niet overeenkomen met iemands geleefde ervaring. Dit 

kunnen persoonlijke verhalen zijn die iemand vertelt, maar het kunnen ook algemene, sociale 

verhalen zijn. Belangrijke aspecten van de geleefde ervaring staan dan haaks op de dominante 

waarden die door de verhalen worden uitgedragen. 

 Verschillende auteurs zijn het erover eens dat, wanneer iemand stagneert in zijn of 

haar (levens)verhalen, het van belang is om nieuwe verhaallijnen te ontwikkelen. Volgens 

Bohlmeijer et al. (2007) kunnen de eerste aanzetten voor verhalen met een andere toonklank 

vaak al ergens in het vertelde gevonden worden. Het gaat er dan om mogelijk nieuwe 

verhaallijnen van ‘groei, gezondheid en veerkracht’ te ontdekken, opdat we onze ‘daadkracht 

van weleer’ zien (Bohlmeijer et al., 2007, p.29). White & Epston (1990) schrijven dat het niet 

zo is dat het vertelde verhaal er niet mag zijn, maar dat het van belang is dat het verhaal wordt 

verrijkt. Een verhaal kan naast aspecten van slachtofferschap zodoende ook aspecten van 

kracht en handelingscompetentie bevatten. Hierdoor kan men zich weer auteur voelen en 

opnieuw heelheid en samenhang ervaren. Positieve eigenschappen kunnen bovendien in 

nieuw daglicht komen te staan. Door de verrijkte verhalen kunnen mogelijkerwijs nieuwe 

toekomstperspectieven ontstaan (Bohlmeijer et al., 2007). Nog niet uitgesproken verhalen of 

mogelijkheden ontvouwen zich en nieuwe, meer bevredigende of open betekenisgeving kan 

ontstaan (Anderson & Goolishian, 1992; White & Epston, 1990). Anderson & Goolishian 

(1992) wijzen erop dat men meer vrijheid kan ervaren door het verworven auteurschap, wat 

zich uit in betekenisverlening en de competentie om te handelen.  

 

2.5 De ggz-context 

2.5.1 Zingeving in de ggz 

In de psychiatrie krijgt men op allerlei manieren te maken met heftige breuk- en 

verlieservaringen en ook met zinverlies. Zinverlies en depressie zijn volgens psychiater Van 

Praag (2010) vaak aan elkaar verwant, waarbij zinverlies vooraf kan gaan aan een depressie 

maar ook als symptoom kan optreden vanwege depressie (zie ook: Hedayati & Khazaei, 2014; 

Kleftaras & Psarra, 2013). Verder wordt zinverlies ook wel gerelateerd aan 

persoonlijkheidsstoornissen, verslaving, suïcidaliteit en angst (Glaw et al., 2016; Steen et al., 

2019). Bij verlieservaringen wordt vaak gedacht aan het verliezen van onder andere 

gezondheid en de vaak daaraan gekoppelde eigenwaarde. Daarnaast kan worden gedacht aan 
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verlies van verlangens, vaardigheden, relaties, dromen, idealen en verwachtingen maar ook 

verlies door stigmatisering en het verlies van lotgenoten (Muthert, 2012). Hierom maakt 

Muthert het onderscheid tussen lijden aan en lijden onder een psychiatrische aandoening. Men 

kan het lijden onder een psychiatrische aandoening op verschillende manieren laten blijken, 

soms meer tussen de regels door en soms juist door expliciet levensvragen te stellen (Muthert, 

2012). De vragen betreffen zichzelf, relaties, taken en de zin van het bestaan (Hoenders & 

Braam 2020). Breukervaringen, verlieservaringen, zinverlies en levensvragen; ze hebben allen 

vandoen met zingeving. De rol van zingeving in de geestelijke gezondheidszorg geniet dan 

ook toenemende interesse in de geestelijke gezondheidszorg.  

 

2.5.1 Verhalen in de geestelijke gezondheidzorg 

Roberts (2000) beschrijft verschillende verhalen en verhaalcontouren die zich in de ggz 

kunnen voordoen. Sommige mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid zijn bijvoorbeeld 

opgegroeid met verhalen die er een ontkennende zinsbetekenis op na houden, of worden 

gevangen gehouden door toxische verhalen die hun identiteit en zelfbeeld negatief 

beïnvloeden. Roberts (2000) wijst er ook op dat verhalen ‘statisch’ of ‘doods’ kunnen 

overkomen; de persoon met een psychiatrische kwetsbaarheid lijkt zich in zulke verhalen in 

een niemandsland te bevinden, zonder vruchtbare grond of potentieel. De verhalen kunnen 

afwijzend en onuitgewerkt klinken en gaan zichzelf ook voorzien op die wijze. Soms kan het 

ook zo zijn dat men zoveel chaos ervaart, dat het onmogelijk voor iemand is om een narratief 

aanknopingspunt te vinden.  

Myers (2016) beschrijft hoe bij chronische ziekte of beperkingen een biomedische blik 

een dominant narratief kan worden en het persoonlijk narratief kan ‘koloniseren’. In de 

geestelijk gezondheidszorg blijkt het volgens Myers (2016) dat veel mensen het gevoel 

hebben dat hun verhaal wordt gekoloniseerd door een biomedisch narratief – waarin veelal 

niet wordt ingegaan op existentiële levensvragen en ontologische onzekerheid.  

 

2.5.2 Narrativitiet in de ggz 

De dominantie van biomedische narratieven is deels terug te zien in andere ontwikkelingen 

binnen de geestelijke gezondheidszorg. De psychiater, bijvoorbeeld, past 

psychotherapeutische principes toe. De psychotherapie is een discipline die zich, onder 

andere, bezighoudt met de verhalen van cliënten en het ontwikkelen van nieuwe verhaallijnen 
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(Thunissen, 2005). De psychiater neemt ook mee ‘hoe de patiënt met de stoornis omgaat, wat 

die stoornis voor de patiënt betekent, en wat voor eigenschappen van de patiënt daarbij een rol 

spelen’ (Braam, 2015, p.44). Volgens Thunissen (2005) ligt de nadruk in de opleiding tot 

psychiater echter vooral op hun positie als medisch specialist en minder op hun rol als 

therapeut. Milders & Thunissen (2015) bekritiseren hierom de biomedische eenzijdigheid die 

de overhand lijkt te krijgen bij psychiaters, en pleiten ervoor om de andere kanten van het vak 

meer in het daglicht te zetten. Milders & Thunissen roepen zodoende op tot een sterkere 

narratieve benadering van diagnostiek en behandeling, opdat verhalen van patiënten maar ook 

de psychiater als persoon meer naar voren kunnen komen. Lewis (2011) schrijft iets 

soortgelijks. Volgens Lewis zijn psychiaters al goede luisteraars, maar hebben ze wellicht 

weinig hulp gehad in het begrijpen van het belang van verhalen alsook het inzetten van 

verhalen. Lewis pleit er zodoende voor om via narratieve competentie de enigszins beperkte 

biowetenschappelijke taal aan te vullen. Een narratieve benadering kan niet verhelderen 

waarom een psychopathologie zich voordoet, maar kan wel licht schijnen op de betekenis 

ervan (Roberts, 2000).  

Lewis (2011) benadrukt tegelijkertijd dat elke therapeutische relatie wel een vorm van 

narrativiteit of een narratief element omvat; elke beginnende therapeutische relatie kenmerkt 

zich door een cliënt die een verhaal vertelt, waarna ‘therapeutische narratieven’ worden 

ingezet om een nieuw perspectief op de situatie te ontwikkelen en nieuwe handvatten worden 

aangereikt om met problemen om te gaan. Ondanks alle verschillen tussen de therapeutische 

benaderingen, is het bij elke benadering zo dat een cliënt opnieuw of op een andere manier 

auteur wordt van diens levensverhaal.  

Verder beargumenteert Lewis (2011) dat narrativiteit ook goed bij de herstelbeweging 

in de psychiatrie past. De herstelbeweging heeft aangezet tot een kentering van ‘expert knows 

best’ naar ‘service user control’. Lewis stelt dat wanneer clinici niet slechts vragen naar 

pathologie, maar dit aanvullen door te vragen hoe ze kunnen helpen, de klinische dialoog 

wordt geopend opdat mensen hun verhaal kunnen her-vertellen. Het gaat er volgens Lewis 

dan om dat de biologische taal wordt aangevuld met aandacht voor spiritualiteit, creativiteit 

en betrokkenheid in een gemeenschap. Myers (2016) wijst er bovendien op dat het 

autobiografisch herinneren, wat bij het vertellen van een levensverhaal komt kijken, eraan kan 

bijdragen dat men kan helen en demoralisatie kan overkomen. Verschillende manieren van 

begrijpen -  zowel biomedisch, spiritueel als ontwikkelingsgericht – kunnen een rol spelen in 

het helingsproces van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Het geeft mensen het 
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gevoel dat ze eigenaar en auteur zijn van hun eigen verhaal, en draagt bij aan een ervaring van 

moreel eigenaarschap over het eigen leven. Wanneer mensen met psychotische ervaringen 

hun verhalen delen met lotsgenoten kan dit ook resulteren in een waardevolle horizontale 

erkenning en bevestiging (Myers, 2016). 

 

2.6 De geestelijke verzorging en levensbeschouwing binnen de ggz  

De plaats van de geestelijk verzorger binnen de geestelijke gezondheidszorg lijkt precair. 

Volgens Muthert (2012) bevinden geestelijk verzorgers zich binnen de geestelijke 

gezondheidszorg in een marginale positie, mede doordat het vakgebied moeilijk te plaatsen is. 

Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de organisatiehiërarchie van ggz-instellingen. De 

geestelijke verzorging bevindt zich soms onder de raad van bestuur, soms onder behandeling 

ondersteunende diensten en soms onder psychologen of maatschappelijk werkers. Daarnaast 

zijn geestelijk verzorgers zelf ook een belangrijke factor wat betreft hun positie in een ggz-

instelling. Hoe de geestelijk verzorger contact onderhoudt met de verschillende medewerkers 

bepaalt waar de geestelijk verzorger toegang toe krijgt. Binnen ggz-instellingen klinkt daarom 

weleens het geluid dat geestelijk verzorgers als beroepsgroep onzichtbaar zijn of dat 

onbekend is wat de geestelijk verzorger doet of waar diegene zich in onderscheidt (Muthert, 

2012). De geestelijk verzorger behoort ook niet tot de therapeuten. De geestelijk verzorger 

wordt volgens Mooren (2012, p.510) ‘geacht in de nauwe verstrengeling van de geestelijke en 

psychische dimensie zijn weg te vinden, zonder in een therapeutische relatie terecht te komen’ 

(zie ook: Zock, 2007).  

Volgens van Megen & Verhagen (2012) zijn religie en spiritualiteit - werkgebieden 

van de geestelijk verzorger - in het algemeen binnen de klinische en academische psychiatrie 

verwaarloosd. Dit is tevens te zien in het onderzoek door van Nieuw Amerongen-Meeuse et 

al. (2020). Hierin gaven cliënten bijvoorbeeld aan een uitleg over de rol van religie dan wel 

spiritualiteit in het ziektebeeld te missen. In het eerder genoemde biopsychosociale model is 

ook niet zozeer aandacht voor levensbeschouwing (Braam, 2015). Er zijn bovendien weinig 

curricula voor psychiaters die ingaan op het aankaarten van religie en spiritualiteit in de 

klinische praktijk (Moreira-Almeida et al., 2016; Braam, 2017). Ook in algemene zin blijkt er 

onder psychiatrische hulpverleners – op de geestelijk verzorger na -  ambivalentie over het 

wel of niet bespreken van religieuze en spirituele onderwerpen. Hulpverleners stellen dat zij 

zich veelal wel bewust zijn van de spiritualiteit of religiositeit van cliënten, en er ook voor 
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openstaan om erover te praten. Het omgaan met spiritualiteit of religiositeit is echter niet 

standaard onderdeel van hun repertoire. Hulpverleners beschouwen het ook niet altijd als hun 

taak om aan de slag te gaan met religieuze of spirituele issues (Lee et al., 2015). Tegelijkertijd 

hebben cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid wel religieuze en spirituele behoeften, 

waarvan ze graag zouden willen dat daar rekening mee wordt gehouden door hulpverleners in 

de psychiatrie (Lee et al., 2015; Moreira-Almeida et al., 2016). Verschillende auteurs stellen 

dan ook dat, in het belang van religiositeit en spiritualiteit van cliënten, van professionals in 

de psychiatrie mag worden verwacht dat zij samenwerking met geestelijk verzorgers niet uit 

de weg gaan (van Megen & Verhagen, 2012; Moreira-Almeida et al., 2016). Ook Waarlo 

(2017) wijst op de brug naar geestelijke verzorging en de interdisciplinaire 

samenwerkingskansen die zich voordoen. 

 Er kan wel worden gesteld dat een zekere kanteling plaatsvindt; men erkent steeds 

meer dat religie en spiritualiteit een belangrijke rol spelen in het begrijpen van psychiatrische 

stoornissen en het onderzoeken en behandelen van mensen met een psychiatrische 

kwetsbaarheid (van Megen & Verhagen, 2012). Zo wordt er bijvoorbeeld een generieke 

module over zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening in de ggz ontwikkeld.5  

 

2.6.1 Interdisciplinaire samenwerking 

Van interdisciplinaire samenwerking tussen geestelijk verzorgers en andere disciplines binnen 

de geestelijke gezondheidszorg is volgens Körver (2014) en Schilderman (2012) echter 

weinig sprake. Doordat geestelijke verzorging werd georganiseerd op basis van zending, zou 

er lange tijd weinig aanzet zijn geweest tot het leggen van verbindingen tussen geestelijke 

verzorging en het primaire proces van een organisatie. Er vond daardoor weinig reflectie 

plaats over de verbinding van levensbeschouwing, religie en spiritualiteit met zorg (Körver, 

2014). Geestelijk verzorgers wijzen volgens Körver (2014) ook weleens op de vrijplaats, om 

niet met interdisciplinaire coördinatie vandoen te hoeven hebben. Mogelijke voordelen van 

het werken in een organisatie worden zodoende wellicht over het hoofd gezien (Körver, 2014; 

Schilderman, 2012). Ook Braam (2015) oordeelt dat er geen duidelijke samenwerking is 

tussen de ggz professional en de geestelijk verzorger. Waarlo (2017) roept dan ook op tot een 

positieverandering van de geestelijk verzorger. In die positieverandering ziet Waarlo een rol 

                                                           
5 https://akwaggz.nl/generieke-module-zingeving-spiritualiteit-en-psychische-hulpverlening-in-de-ggz-wat-zijn-
jouw-ervaringen/ 
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voor de geestelijk verzorger in het ondersteunen van andere disciplines, management, en raad 

van bestuur. In deze nieuwe positie participeert de geestelijk verzorger ook in behandelteams.  
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3 Methode 

3.1 Kwalitatief onderzoek 

Dit onderzoek is van exploratieve aard; het brengt de betekenissen in kaart achter interacties, 

processen, gedragingen, gevoelens en ervaringen. Over de narratieve benadering die geestelijk 

verzorgers inzetten is nog weinig bekend, ook dat maakt dit een explorerend onderzoek. Er is 

dan ook nieuwe informatie vergaard over het inzetten van een narratieve benadering in de 

ggz. Volgens Boeije (2005) vormen situaties waar nog weinig onderzoek naar is gedaan en 

het onderzoeken van de betekeniswereld van respondenten, redenen om tot een interpretatief 

kwalitatief onderzoek te besluiten.   

 

3.2 Dataverzameling 

De data zijn verzameld via semi-gestructureerde interviews. Het semi-gestructureerde 

interview is geschikt voor het onderzoeken van mensen hun perceptie en mening (Boeije, 

2005; Kallio et al., 2015). Dat is wenselijk voor het beantwoorden van de deelvragen die zijn 

gericht op geestelijk verzorgers en behandelaren. Daarnaast is deze vorm van interviewen 

geschikt voor het onderzoeken van emotioneel gevoelige onderwerpen (Kallio et al., 2016). 

Dit sluit aan bij de deelvraag gericht op cliënten. Het semi-gestrucutreerde interview geeft 

tevens de mogelijkheid om respondenten zich in hun eigen woorden te laten uiten, en het 

biedt de onderzoeker de kans om door te vragen op basis van de antwoorden van 

respondenten. Zo wordt bijgedragen aan eventuele verdieping en verduidelijking (Kallio et 

al., 2016). Deze vorm van dataverzameling past ook goed bij de exploratieve aard van dit 

onderzoek.  

De interviews zijn opgenomen met een telefoon, waarna het interview is 

getranscribeerd. Om privacygevoelige informatie zoveel mogelijk te beschermen is de audio-

opname na het transcriberen verwijderd. Tijdens de interviews is gebruik gemaakt van een 

interviewguide (zie bijlage 3), die voortkomt uit het literatuuronderzoek uit het theoretisch 

kader en de deelvragen van dit onderzoek. De interviewguide voor geestelijk verzorgers is na 

het eerste interview minimaal gespecificeerd, omdat een vraag dubbelzinnig kon worden 

geïnterpreteerd. Door een interviewguide op deze wijze aan te scherpen, kan volgens Kallio et 

al. (2016) bij worden gedragen aan de kwaliteit van dataverzameling. De thema’s die tijdens 

het interview zijn besproken gingen na lichte thema’s meer de diepte in waarna weer lichtere 

thema’s aan bod kwamen, opdat respondenten tijd hadden om zich op hun gemak te voelen 
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alsook weer met een rustig gevoel het interview konden afsluiten (Kallio et al., 2016). Elke 

respondent is gevraagd om voorafgaand aan het interview een informed consent formulier te 

ondertekenen. Daarnaast is elke respondent gevraagd een member check te doen door een 

review te geven op het transcript van het interview. Dit is de respondenten voorafgaand aan 

het interview verzocht. Hierbij is uitgelegd dat via de check respondenten iets konden 

aanpassen, door bijvoorbeeld iets toe te voegen of weg te laten. Zodoende zouden 

respondenten ook kunnen aangeven of ze er nog achter stonden wat zij bij het interview 

hadden gedeeld en hoe zij dat hadden gedaan. Volgens Rowlands (2021) kan zo een review 

van een interviewtranscript bijdragen aan de validiteit van een onderzoek. Daarnaast kan de 

controle door respondenten een gevoel bewerkstelligen van zekerheid en controle over de 

data. Dat kan weer leiden tot een hogere datakwaliteit, doordat respondenten mogelijk opener 

antwoorden in de interviews. Twee respondenten hebben aanpassingen aangebracht in het 

transcript. Het gaat hier om wijzigingen in spelling en grammatica, een paar gegevens om 

anonimiteit verder te kunnen garanderen en het veranderen van een enkel woord omdat het 

taalgebruik voor de respondent achteraf te extreem klonk.  

In dit onderzoek is gewerkt met één groep respondenten, de cliënten, waarbij 

persoonlijke en mogelijk gevoelige onderwerpen op tafel konden komen. Volgens Elmir et al. 

(2011) dient er tijdens interviews met gevoelige onderwerpen op een aantal zaken te worden 

gelet. Zo is het belangrijk dat er op verschillende manieren wordt bijgedragen aan een veilige 

en comfortabele omgeving. Bij alle respondenten, maar vooral bij de cliënten, is er zorg voor 

gedragen dat zijzelf de locatie voor het interview alsook hun zitplek in de ruimte konden 

uitkiezen, zodat zij zich zo veilig mogelijk voelden. Verder is het van belang om rapport op te 

bouwen met cliënten door over alledagse zaken te praten. Dat is in dit onderzoek gedaan door 

voor het interview te praten over bijvoorbeeld de omgeving en het weer. In de informed 

consentformulieren stond aangegeven dat ten alle tijden vragen niet hoefden worden 

beantwoord en gestopt mocht worden met het interview zonder opgaaf van reden en zonder 

consequenties. Voorafgaand aan het interview is dit nog eens extra benadrukt. Er is ruimte 

gegeven aan uitgebreide stilteperiodes, opdat de cliënt zelf kon besluiten of diegene klaar was 

om verder te gaan. Eén cliënt werd emotioneel tijdens het interview. De cliënt heeft toen 

nogmaals de mogelijkheid gekregen om te stoppen met het interview. Na een korte pauze 

heeft de cliënt toen aangegeven er ‘oké bij te zitten’ en door te willen gaan met het interview. 

In de interviews met ggz-behandelaren is gebruik gemaakt van citaten uit het interview 

met hun collega geestelijk verzorger. In het interview konden de collega’s op deze citaten 
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reageren vanuit hun eigen vakgebied. De citaten hadden betrekking op de narratieve 

benadering dan wel de positie van de geestelijk verzorger binnen de ggz-instelling. De citaten 

waren eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de betreffende geestelijk verzorger. In bijlage 4 

zijn de citaten terug te vinden. 

 

3.3 Populatie en steekproef  

De steekproef van dit onderzoek bestaat uit elf respondenten: vijf humanistisch geestelijk 

verzorgers, drie behandelaren en drie (voormalig) cliënten. De humanistisch geestelijk 

verzorgers zijn gevraagd om elk één behandelaar met wie is samengewerkt, en één voormalig 

cliënt bij wie men met de narratieve benadering heeft gewerkt aan te dragen. De humanistisch 

geestelijk verzorgers zijn deels benaderd via het eigen netwerk, deels door op LinkedIn te 

zoeken naar humanistisch geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in de ggz en deels door 

diensten van geestelijk verzorgers bij ggz-instellingen te mailen. Het doel was om uit elke 

groep (geestelijk verzorgers, behandelaren en cliënten) vier respondenten te werven, maar dit 

is vanwege de beperkte tijd voor dit onderzoek en non-respons niet gelukt. Er waren genoeg 

humanistisch geestelijk verzorgers bereid om te participeren, bij de andere twee groepen lag 

dit ingewikkelder. Humanistisch geestelijk verzorgers gaven aan dat zij bijvoorbeeld weinig 

of niet samenwerken met collega’s uit andere disciplines. Eén humanistisch geestelijk 

verzorger gaf aan dat al haar collega’s tijd moeten schrijven voor hun werk, waardoor 

collega’s geen interview konden afgeven. Wat betreft (voormalig) cliënten kenden 

humanistisch geestelijk verzorgers soms geen cliënten die genoeg stabiliteit ervoeren of 

hadden zij geen toestemming vanuit hun organisatie om een cliënt te benaderen.  

Van alle drie de groepen (humanistisch geestelijk verzorgers, collega behandelaren en 

cliënten) werd verwacht dat zij relevante inzichten konden delen met betrekking tot de 

narratieve benadering, de samenwerking met en de positie van de geestelijk verzorger. Een 

dergelijke vorm van datatriangulatie in respondenten en perspectieven kan volgens Flick 

(2004) bijdragen aan de validiteit van kwalitatief onderzoek. Doordat de humanistisch 

geestelijk verzorgers de narratieve benadering inzetten, kunnen zij inzicht bieden in hoe en 

waarom zij dat doen. De cliënten zijn degene die direct te maken krijgen met deze narratieve 

benadering, en kunnen zodoende hun ervaringen hierin delen. Gezien het belang van 

interdisciplinaire samenwerking voor de geestelijke gezondheidszorg en de kijk van collega’s 

op de narratieve benadering, is het bovendien relevant om collega’s van geestelijk verzorgers 
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te interviewen. Door specifiek humanistisch geestelijk verzorgers te interviewen is 

bewerkstelligd dat met betrekking tot de narratieve benadering zoveel mogelijk over hetzelfde 

werd gesproken – zij hebben tenslotte dezelfde opleiding gevolgd. 

De geestelijk verzorgers, behandelaren en cliënten begeven zich in verschillende ggz-

instellingen. Bij alle respondenten zijn de achtergrondvariabelen gender, leeftijd, woonplaats 

en geboorteplaats weggelaten omwille van anonimiteit. Gezien er weinig humanistisch 

geestelijk verzorgers werkzaam zijn in ggz-instellingen, is herleidbaarheid namelijk al snel 

mogelijk. Geestelijk verzorgers wilden de anonimiteit graag zo goed mogelijk garanderen, 

omdat zij ook vertelden over hoe zij de narratieve benadering hebben ingezet bij cliënten die 

niet direct betrokken zijn in dit onderzoek. Verder gaven enkele geestelijk verzorgers aan dat 

zij het fijn vonden om zo anoniem mogelijk te blijven, omdat andere werknemers in hun 

organisatie wellicht een oordeel zouden vellen over hun werkzaamheden. Humanistisch 

geestelijk verzorgers worden in dit onderzoek zodoende aangeduid door hun 

respondentnummer. Ook cliënten vonden het een geruststellend gegeven als 

achtergrondvariabelen zoveel mogelijk zouden worden weggelaten, omwille van anonimiteit. 

Bij cliënten is het ziektebeeld deels meegenomen, omdat dit noodzakelijk is om verhalen en 

ervaring in context te kunnen plaatsen. Omdat de cliënten een persoonlijk verhaal vertellen en 

dit persoonlijke aspect te benadrukken, is er voor gekozen de cliënten een gefingeerde naam 

te laten kiezen. Deze namen zijn mannelijk en vrouwelijk, maar hoeven niet met het gender 

van de respondent overeen te komen. Wat betreft de collega’s van de humanistisch geestelijk 

verzorgers is hun beroep meegenomen. Het beroep zal een rol spelen in hun ervaring met de 

geestelijk verzorger en in hoe men kijkt naar de humanistisch geestelijke verzorging en de 

narratieve benadering. Collega’s worden in dit onderzoek zodoende aangeduid middels hun 

respondentnummer en hun beroep.  

 

3.4 Analyse  

De interviews zijn woord voor woord getranscribeerd, opdat de persoonlijke taal van de 

respondenten kan worden weergegeven – wat volgens Boeije (2005) past bij een kwalitatief 

onderzoek. Het uitschrijven van de data draagt ook bij aan de transparantie en 

controlemogelijkheid van dit onderzoek. Door het uitschrijven van de data, blijven de data 

tevens zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid. Zo blijft het duidelijk wat door wie is gezegd en 
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in welke context. Zo werken kan volgens Boeije (2005) bijdragen aan de betrouwbaarheid van 

een onderzoek.  

 De data-analyse is uitgevoerd volgens een iteratieve werkwijze. De data worden dan 

telkens opnieuw bekeken, opdat nieuwe verbindingen kunnen worden ontdekt alsook een 

dieper begrip van de data en complexere formuleringen kunnen ontstaan. Deze iteratieve 

werkwijze draagt bij aan het verkrijgen van inzicht en het ontwikkelen van betekenis 

(Srivastava & Hopwood, 2009). Er is besloten tot een thematische analyse, waarbij wordt 

gezocht naar thema’s door het nauwkeurig lezen en herlezen van de data aan de hand van 

verschillende codeerfases (Fereday & Muir-Cochrane, 2006; Williams & Moser, 2019). Deze 

thematische analyse sluit aan bij de iteratieve werkwijze. Een thematische analyse maakt het 

tevens mogelijk gegevens hanteerbaar en overzichtelijk te maken (Boeije, 2005). In de 

thematische analyse is deductief en inductief gecodeerd in Atlas.ti 9. Door deductief te 

coderen wordt het mogelijk om de theorie omtrent de narratieve benadering te herkennen in 

de praktijk, terwijl door inductief te coderen nieuwe thema’s uit de specifieke ggz-praktijk 

naar voren kunnen komen. De deductieve codes zijn gebaseerd op het theoretisch kader, de 

onderzoeksvragen en operationaliseringen. De codes zijn te vinden in bijlage 5, en zijn in de 

resultatensectie zichtbaar door een onderstreping.  

De eerste coderingsfase bestond uit het open coderen. Via open coderen is het 

mogelijk om eerste grote thema’s te ontdekken in de data (Williams & Moser, 2019). De 

tweede fase richtte zich op axiaal coderen. Door axiaal te coderen vindt een verdere 

verfijning, categorisering en afbakening plaats van de codes. Het maakt dat de relevantie van 

begrippen kan worden bepaald en geabstraheerd. Tot slot is selectief gecodeerd. Door 

selectief te coderen kunnen thema’s met elkaar in verband worden gebracht op een 

samenhangende en betekenisvolle wijze (Boeije, 2005; Williams & Moser, 2019).  
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4 Resultaten  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van dit onderzoek. Deelvraag één gaat in op 

de narratieve werkwijzen en doelen van de geïnterviewde humanistisch geestelijk verzorgers. 

Vervolgens komen in deelvraag twee, een agoog, psycholoog en casemanager aan bod. 

Deelvraag twee behandelt de ideeën en meningen van deze collega’s over de narratieve 

benadering. Deelvraag drie beschrijft de ervaringen met de humanistisch geestelijke 

verzorging van de drie cliënten Paul, Samira en Jan.6 Deelvraag vier gaat in op de visies van 

geestelijk verzorgers, collega’s en cliënten op de narratieve aspecten van herstelgerichte zorg.  

Tabel 4.1 

Overzicht respondenten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Namen zijn door de respondenten gefingeerd 

Humanistisch 

geestelijk verzorgers 

Samenwerking met  

of contact van 

Respondent 1 Respondent 4, collega: psycholoog 

Respondent 2 -  

Respondent 3 Respondent 5, collega: casemanager 

Respondent 7, cliënt: Paul 

Respondent 6 Respondent 9, collega: agoog 

Respondent 8, cliënt: Jan 

Respondent 10 Respondent 11, cliënt: Samira 
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4.1 Deelvraag 1 Hoe zetten humanistisch geestelijk verzorgers een 

narratieve benadering in en welke doelen hopen ze hiermee te bereiken? 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de narratieve werkwijzen en doelen van geestelijk 

verzorgers in de ggz. In de interviews zijn verschillende vormen verhalen naar voren 

gekomen die zich voordoen in de ggz, waarop de geestelijk verzorgers deels inhaken via hun 

narratieve werkwijzen en doelen. Daarom wordt nu eerst ingegaan op de verhalen in de ggz 

en vervolgens op de narratieve werkwijzen en doelen. In dit hoofdstuk zijn alle respondenten 

die aan bod komen humanistisch geestelijk verzorger.  

Tabel 4.1.1 

Overzicht respondenten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Verhalen in de ggz 

In de verhalen die de geestelijk verzorgers over hun cliënten en de ggz vertellen, komen 

vastzittende, vervreemde, biomedische en eenzame verhalen naar voren. De verschillende 

verhalen kunnen worden onderscheiden, maar hangen ook met elkaar samen. Er wordt nu 

eerst ingegaan op de vastzittende, vervreemde, biomedische en eenzame verhalen, waarna hun 

onderlinge samenhang wordt beschreven.  

Vastzittende verhalen zijn verhalen die herhaaldelijk verteld worden en ook vaak op 

dezelfde manier. In deze verhalen kunnen overtuigingen erg sterk aanwezig zijn, zo sterk dat 

Humanistisch 

geestelijk verzorgers 

Samenwerking met  

of contact van 

Respondent 1 Respondent 4, collega: psycholoog 

Respondent 2 -  

Respondent 3 Respondent 5, collega: casemanager 

Respondent 7, cliënt: Paul 

Respondent 6 Respondent 9, collega: agoog 

Respondent 8, cliënt: Jan 

Respondent 10 Respondent 11, cliënt: Samira 
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deze onwrikbaar (b)lijken. Wanneer deze verhalen verteld worden, is er vaak weinig ruimte 

voor een ander verhaal of andere toon in het verhaal. Respondent 2 benoemt dat er bij deze 

verhalen sprake lijkt te zijn van een langspeelplaat, en vertelt verder:  

 

“Zeker de hele chronische ggz, kom je dat ook wel tegen dat mensen zo hun… ja... zo 

hun eigen verhaal hebben en daar... ik weet dat ik een keer een man had en die voelde 

zich... […] alleen maar heel boos en verbitterd, en daar was ik ook bij geroepen van 

he kan jij eens met hem in gesprek, kijken of daar wat beweging in zit. Maar het is me 

niet gelukt. Hij hoorde me ook niet echt”. (Resp. 2, geestelijk verzorger).  

 

De vervreemde verhalen die geestelijk verzorgers tegenkomen zijn verhalen die moeilijk zijn 

uit te leggen of te begrijpen. Over vervreemde verhalen kan veelal de vraag worden gesteld of 

het verhaal waar is of niet, omdat het verhaal niet of minder raakt aan een gedeelde 

werkelijkheid. Het verhaal is soms niet of moeilijk te begrijpen, ook voor de verteller zelf. 

Respondent 10 vertelt bijvoorbeeld: “Weleens met iemand gesproken die was zo ontzettend 

psychotisch dat ik er echt geen touw aan vast kon knopen…”.  

Enkele geestelijk verzorgers benoemen tevens de biomedische narratieven binnen de 

ggz. Biomedische narratieven hebben bijvoorbeeld betrekking op de mate waarin er nadruk 

ligt op symptomen en medicatie binnen een behandeling, ten opzichte van andere aspecten. 

Aan de hand van de ervaringen van geestelijk verzorgers lijkt het per ggz-instelling te 

verschillen hoe dominant dit narratief is – de ene geestelijk verzorger zag het sterker terug dan 

de ander. Respondent 10 is bijvoorbeeld voorstander van het verhaal van de cliënt meer naar 

voren brengen in behandelingen:  

 

“Ik begeleid moreel beraad... en dan krijg ik de indruk hoezeer men er dus... bij 

behandeling aan medicatie wordt gedacht en symptomen... en dat het verhaal... er 

doorgaans niet zo bij betrokken wordt. […] Dat zou mooi zijn als dat veel meer wordt 

geïntegreerd in de behandelcontext...”. (Resp. 10, geestelijk verzorger).  
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Hiernaast zijn er in de ggz veel eenzame verhalen te vinden. De inhoud van verhalen wordt 

vanwege verschillende redenen eenzaam, bijvoorbeeld doordat mensen hun verhaal niet 

kunnen of durven te delen met anderen uit schaamte of angst. Bovendien ervaren mensen in 

de ggz weleens moeite om zichzelf te uiten. Dat de inhoud van verhalen eenzaam wordt, heeft 

ook te maken met de samenhang tussen de andere vormen verhalen (zie: ‘onderlinge 

samenhang’). Eenzame verhalen zijn verhalen die weinig mensen echt en goed kunnen 

verstaan of verhalen waar mensen moeilijk bij kunnen blijven. Respondent 6 zegt hierover: 

 

“Dat is ook heel moeilijk om met iemand te blijven verbinden als je heel de tijd weer 

naar datzelfde verwarde verhaal moet luisteren. Heel vermoeiend. En dan ben ik vast 

niet de enige die dat vindt... dus dan haakt iedereen af”. (Resp. 6, geestelijk 

verzorger). 

 

Onderlinge samenhang 

De eenzame verhalen hangen samen met elke andere verhaalvorm. Zo kunnen vervreemde 

verhalen zo onnavolgbaar zijn, dat de inhoud van het verhaal ook eenzaam wordt. In het 

voorgaande citaat valt te lezen dat het eenzame verhaal dat iemand ervaart, er ook mee te 

maken heeft dat iedereen afhaakt omdat er telkens hetzelfde vervreemde verhaal wordt 

verteld. De inhoud van het verhaal is hier zodoende ook eenzaam geworden doordat het 

verhaal vastzit. Verder kan door gebrek aan tijd bij personeel een focus liggen bij het 

biomedisch narratief, waardoor er minder ruimte is voor andere verhalen. Bovendien zijn 

cliënten soms terughoudend in het delen van hun verhalen, omdat ze bang zijn voor mogelijke 

medische consequenties. Een focus op het biomedische narratief kan dan als mogelijk 

bijgevolg hebben dat mensen eenzaam worden in hun verhalen. Uit de interviews komt verder 

geen directe samenhang naar voren tussen biomedische en vastzittende verhalen.  

 

“In de acute psychiatrie ervaren mensen denk ik wel weinig ruimte om hun verhaal 

helemaal te kunnen doen zonder dat het misschien consequenties heeft... omdat het 

daar ook vaak gaat over rechterlijke machtigingen... […] maar ook, wat betekent dat 

voor ophoging van medicatie. In de psychiatrie is ook gewoon heel veel 

personeelstekort, personeel heeft gewoon heel vaak geen tijd... En het personeel moet 
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Vastzittende 

verhalen 

Biomedische 

verhalen Eenzame 

verhalen  

daar ook gewoon vooral bezig zijn met medicatie en zorgen dat mensen stabiel 

worden”. (Resp. 3, geestelijk verzorger). 

 

Figuur 4.1 

Verhalen in de ggz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1 Werkwijzen en doelen 

Uit de interviews komt naar voren dat de narratieve werkwijzen en bijbehorende doelen op 

twee niveaus lijken te kunnen worden ingedeeld. Het eerste niveau is ruimte bieden voor een 

verhaal, het tweede niveau is van verdiepende en reflectieve aard. In de interviews impliceren 

geestelijk verzorgers altijd ruimte te bieden voor een verhaal. Aan de hand van de context van 

een cliënt gaan zij vervolgens mogelijkerwijs verdiepend en reflectief te werk. Die context 

bestaat uit de toestand waarin een cliënt zich bevindt en de behoeften die een cliënt uit. De 

verdiepende en reflectieve narratieve benadering lukt volgens verschillende respondenten 

weinig of niet wanneer een cliënt sterk vastzittende verhalen heeft en zelf geen ruimte geeft 

tot herinterpretatie of niet in staat is tot reflectie. Zo geeft een geestelijk verzorger aan dat het 

een bepaalde intelligentie vergt om iets aan een narratieve benadering te hebben. Die 

geestelijk verzorger vindt narratief benaderen hierom minder sterk bij mensen met een licht 

verstandelijke beperking. Ook geven meerdere geestelijk verzorgers aan dat wanneer iemand 

zich in een crississituatie bevindt, het belangrijk is om ervoor iemand te zijn en rust te bieden. 
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Reflectief en verdiepend narratief benaderen is op dat moment niet wenselijk omdat iemand 

zich in teveel chaos bevindt. Respondent 10 vertelt: 

 

“Ook met welke vraag of behoefte iemand bij me komt... soms zijn mensen zo in de 

war of of... erg emotioneel... en dan is het veel meer er-zijn... en een soort eh... 

rustvinden in het hier en nu. En soms zijn mensen heel sterk aan het reflecteren op het 

leven... en als ik dat... eh... merk... dat iemand zelf echt bezig is met hoe het leven 

gelopen is en wie ben ik op dit moment met deze geschiedenis? Dan... dan zie ik dat 

meer... als de vraag om dan ook zo terug te gaan kijken naar het leven...”. (Resp. 10, 

geestelijk verzorger).  

 

In het volgende stuk wordt eerst ingegaan op de werkwijzen en doelen die horen bij ruimte 

bieden voor een verhaal. Daarna worden de werkwijzen en doelen die horen bij de verdieping 

van en reflectie op een verhaal behandeld.  

 

4.1.2.2 Ruimte bieden voor een verhaal 

Geestelijk verzorgers benoemen in de interviews, impliciet dan wel expliciet, dat elk verhaal 

er mag zijn. Ruimte bieden voor een verhaal is een basis narratieve methodiek die elke 

geestelijk verzorger in het onderzoek naar voren brengt. Respondent 2 vertelt: “Soort van 

getuige zijn, denk ik dan... dat iemand iets minder eenzaam is in zijn verhaal. En dan hoor je 

het aan”. Het ruimte bieden voor een verhaal is van belang vanwege de eerder omschreven 

eenzame, vastzittende, vervreemde en biomedische narratieven in de ggz. Zo maken geestelijk 

verzorgers door niet te oordelen en bewust om te gaan met de mogelijke normativiteit van 

verhalen, ruimte voor de vervreemde verhalen. Respondent 1 vertelt: 

 

“Verhalen hebben ook iets wat snel heel normatief gezien kan worden zeg maar. Dus 

zo van, het goede verhaal van een gelukkige jeugd en eh... het is een soort van... 

bepaalde verhalen die veel geaccepteerder zijn in onze samenleving en nou ja binnen 

de psychiatrie heb je heel veel heel andere verhalen. Dus ehm... en eh... hoe kan je die 

verhalen toch ook vieren of eh een plek geven zeg maar”. (Resp. 1, geestelijk 

verzorger). 
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Doordat geestelijk verzorgers zich niet bezig hoeven te houden met rapporteren, er geen 

medische consequenties zitten aan de verhalen die verteld worden aan de geestelijk verzorger 

en geestelijk verzorgers een vrijplaats hebben, komt er tijd en ruimte vrij voor andere verhalen 

dan de biomedische verhalen. Tezamen kan het ruimte bieden voor een verhaal ertoe 

bijdragen dat mensen minder eenzaamheid ervaren in hun verhalen, omdat er verhalen verteld 

kunnen worden die cliënten elders niet durven of kunnen uiten. Het ruimte bieden voor een 

verhaal is zodoende zowel een werkwijze als een doel op zich. Respondent 3 vertelt hierover: 

 

“Het meest basale, is wel echt dat het verhaal verteld mag worden... zeker als mensen 

ervaren oh als ik dit verhaal aan mijn vrienden vertel dan word ik echt compleet voor 

gek verklaard... of als ik dit verhaal tegen de psychiater vertel nou dan krijg ik 

misschien een extra diagnose erbij... die verhalen... zijn heel eenzaam”. (Resp. 3, 

geestelijk verzorger).  

 

Een ander doel is het erkennen en zien van de ander. Doordat er ruimte wordt geboden aan het 

verhaal, gevraagd wordt naar iemands verhaal en hierop een eerste reactie wordt gegeven 

probeert de geestelijk verzorger die erkenning te bewerkstelligen. Respondent 2 vertelt: “Dat 

is sowieso wel vaak zo in eerste instantie iemand zijn verhaal laten doen en zeggen van goh 

wat erg. En dat doet al heel veel. [...] Het is dat iemand zich gezien voelt en die erkenning is 

belangrijk”. 

 

Om de waan heen bewegen 

Om de waan heen bewegen is een specifieke vorm van ruimte bieden aan een verhaal. Om een 

waan heen bewegen haakt in op vervreemde verhalen. Zoals beschreven zijn er vervreemde 

verhalen binnen de ggz, waarover de vraag kan worden gesteld of ze waar zijn of niet. Een 

aantal geestelijk verzorgers in dit onderzoek vertellen dat zij zich om die vraag heen bewegen. 

Overigens verschillen geestelijk verzorgers erin in hoeverre zij wel of niet ingaan op de vraag 

of iets waar is, ook afhankelijk van de persoon die voor zich zit. Om de waan heen bewegen 

heeft verschillende doelen. Door om een waan heen te bewegen, kan een vervreemd verhaal 

aangehoord worden en kan het zijn dat iemand minder eenzaam wordt in zijn verhaal. Door 
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ruimte te geven aan een vervreemd verhaal, kan tevens erkenning worden gegeven aan de 

heftige gebeurtenissen en belevingen die iemand heeft meegemaakt. Respondent 2 vertelt: 

 

“Sowieso niet dat ik ga benadrukken dat ik iemand geloof zeg maar... maar ik zeg wel 

dingen als goh het lijkt me wel zwaar om God te zijn of zo... dat eh... dan zie je echt 

iemand van jáá dat is ook zo. Dat is heel zwaar”. (Resp. 2, geestelijk verzorger).  

 

Verder biedt om de waan heen bewegen de mogelijkheid om een verdieping of reflectie aan te 

brengen met betrekking tot het vervreemde verhaal. De geestelijk verzorger gaat dan in op de 

betekenis en zingevingsaspecten die in een vervreemd verhaal schuilen. Respondent 3 geeft 

het volgende voorbeeld: 

 

“Er zat voor hem een hele grote ambivalentie tussen hee, ik heb een hele belangrijke 

opdracht7 gekregen, oh dat maakt mij ook een belangrijk persoon. En dat betekent dat 

ik betekenisvol ben in het leven, dat mijn leven ergens over gáát en dat ik iets zinnigs 

kan doen... tegenover maar ik wil dit eigenlijk helemaal niet! Maar het niet doen... 

betekent maar dan ben ik ook niet meer zinvol, want dan gaat mijn leven nergens 

over... dan beteken ik helemaal niks”. (Resp. 3, geestelijk verzorger).  

 

4.1.2.3 Verdiepen en reflecteren  

Wanneer geestelijk verzorgers ingaan op de betekenisgeving en zingevingsaspecten van een 

verhaal, zijn zij bezig met het verdiepen en reflecteren op een verhaal. Voor verdieping en 

reflectie is het nodig dat de cliënt hiertoe in staat is. Daarnaast is het nodig dat de geestelijk 

verzorger tot op zekere hoogte het verhaal van de cliënt kan volgen en het verhaal enigszins 

begrijpelijk is, opdat de geestelijk verzorger kan meedenken met de cliënt. Respondent 6 

vertelt: 

 

                                                           
7 De opdracht die deze persoon had ontvangen betrof het redden van de wereld 
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“Dat... is natuurlijk typisch ook wel heel specifiek aan bijvoorbeeld het werken met 

mensen die in een psychose zitten, of die psychotisch zijn... dan is het een gegeven dat 

je niet alles kan volgen. En dan zoek ik naar... haakjes... waar ik kan aanhaken. […] 

Want... moet ergens naar op zoek waar ik mee verder kan, zeg maar”. (Resp. 6, 

geestelijk verzorger).  

 

De geestelijk verzorger zet, als dat nodig is, in op het ontwarren of verhelderen van verhalen, 

zowel voor zichzelf als voor de ander. Dat ontwarren of verhelderen kan op verschillende 

manieren worden nagestreefd. Zo benoemen geestelijk verzorgers de narratieve benadering in 

de vorm van voice dialogue en als manier van luisteren. Beiden werkwijzen, verderop 

uitgelegd, kunnen leiden tot verheldering en bieden ook de mogelijkheid om dingen anders te 

bekijken. Andere vormen van narratief benaderen zijn het problematiseren of uitdagen van 

aannames en gedachtes en het inbrengen van nieuwe perspectieven. Nu wordt één voor één op 

elk van de werkwijzen en mogelijke doelen ingegaan.  

 

Voice dialogue 

Eén manier waarop het ontwarren plaatsvindt is via voice dialogue. De term voice dialogue 

wordt door één geestelijk verzorger expliciet gebruikt, een andere geestelijk verzorger 

beschrijft een soortgelijke werkwijze maar gebruikte de term niet. Voice dialogue gaat in op 

de verschillende stemmen in iemands verhaal.8 Sommige opmerkingen en verhalen die 

iemand deelt kunnen van iemand zelf zijn, andere opmerkingen en verhalen betreffen 

eigenlijk wat iemand uit de omgeving heeft meegekregen. De cliënt heeft als het ware de 

boodschappen van anderen (bijvoorbeeld ouders of treiteraars) geïnternaliseerd in het eigen 

verhaal. Wanneer duidelijk wordt van wie de stemmen of verhalen zijn, kan de cliënt 

reflecteren op de vraag of hij het wel eens is met die stemmen of verhalen. De cliënt krijgt 

zodoende de mogelijkheid om hierin een andere positie te kiezen – mocht het verhaal of de 

opmerking niet helpend zijn. Respondent 2 legt uit: 

 

“Iedereen heeft ook een soort van die stemmen in je hoofd. Niet op een psychotische 

manier, maar van die ideeën over zichzelf van; ‘het gaat toch niet lukken’ of ‘ik ben 

                                                           
8 In de interviews wordt niet gedoeld op stemmen in de vorm van hallucinaties. 
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gedoemd om altijd ziek te zijn’... En dan in zo’n levensverhaal kan je dat op een 

gegeven moment ook goed horen van wie is die stem, wie vertelt dat eigenlijk? En dan 

door die stemmen te herhalen, geef je die persoon gelijk, en ben je het daarmee wel 

eens?” (Resp. 2, geestelijk verzorger).  

 

Als manier van luisteren 

Om een verhaal te kunnen volgen en mogelijk aan te zetten tot verdieping en reflectie, maken 

sommige geestelijk verzorgers gebruik van de narratieve benadering als manier van luisteren. 

Geestelijk verzorgers zeggen hierover dat zij bijvoorbeeld tussen de regels door lezen of 

“door m’n oogharen heen luisteren” (respondent 2). Door de oogharen heen luisteren kan hen 

helpen om de grote lijnen te volgen van een verhaal en verhalen te ontwarren, in plaats van 

vast te lopen op details. De geestelijk verzorger maakt zich wat los van het letterlijk vertelde 

verhaal, en vraagt zich meer af: wat wil dit verhaal mij vertellen? Wat probeert deze persoon 

mij te communiceren door middel van het feitelijk vertelde verhaal? Waar voice dialogue 

ingaat op de invloeden van anderen in het persoonlijk verhaal, lijkt narratief luisteren zich 

meer te richten op het thema van een verhaal en hoe een verhaal wordt verteld. Respondent 2 

zegt: 

 

“Ik kijk een beetje naar mensen zoals ik boeken lees. […] Wat is de moraal van dit 

verhaal dat je nu aan het vertellen bent, en wie zijn de spelers, en hoe verhouden die 

zich tot elkaar, en hoe verhoud jij je vooral, en ben je een held of een anti-held, dus 

heb je macht of heb je geen macht?” (Resp. 2, geestelijk verzorger).  

 

Deze manier van luisteren helpt de geestelijk verzorger om de ander tot op zekere hoogte te 

begrijpen en zodoende om diegene te zien en te erkennen. Een andere manier van narratief 

luisteren is aandacht besteden aan het taalgebruik in een verhaal. Respondent 3 vertelt 

bijvoorbeeld: 

 

“Als iemand zichzelf heel erg als slachtoffer ziet, zichzelf niet anders dan slachtoffer 

kan denken... dat iemand zichzelf in een heel onmachtige positie kan zetten... dan 

bedoel ik met ontplooien; dat verhaal een beetje openbreken... van ohja wat ben ik nog 
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meer dan alleen iemand die iets ondergaan is en als iemand taal gebruikt die heel 

machteloos maakt en hoe kan je dingen verwoorden of hoe kan je die dan anders zien 

waardoor er ook meer eigen regie in zit”. (Resp. 3, geestelijk verzorger).  

 

In bovenstaand citaat wordt met narratief luisteren ook een reflectie mogelijk; de persoon zet 

zichzelf in een onmachtige positie mede door machteloze taal – dan kan worden geprobeerd 

om andere taal in te zetten waardoor een verandering in positie teweeg wordt gebracht en 

iemand meer regie ervaart. Deze vorm van narratief luisteren hangt tevens samen met het 

problematiseren of uitdagen van gedachten. 

 

Problematiseren of uitdagen  

Met problematiseren of uitdagen wordt bedoeld het (mogelijk kritisch) bevragen van het 

vertelde verhaal. Geestelijk verzorgers proberen niet-helpende aannames of gedachtes van 

cliënten hierin te bevragen. Respondent 2 schetst de volgende casus: 

 

“Er was een keer... een ehm... meisje... die had nog nooit seks gehad met iemand. En 

dat vond ze heel erg, en dat wilde ze wel want dat had te maken met de opvoeding dat 

dat vroeger niet kon en toen had ze zich daarvan losgemaakt en dacht ze: nu kan het 

wel... ehm... en eh... en zij zei van ja, maar nu... ik ben eigenlijk te laat, ik ben... 

iedereen om mij heen heeft het al gedaan en ik kan het niet en ik weet niet hoe het 

moet en... ze was, maar ze was ook iemand die heel sociaal was, heel goed kon 

luisteren naar mensen, heel dichtbij kon zijn en ehm... toen vroeg ik ook op een 

gegeven moment aan haar wat denk je dat seks is... toen zei ze nou seks is ehh... een 

soort van... Een extreme vorm van intimiteit... en toen zei ik nou wat jij doet met 

andere mensen, hoe jij er bent voor andere mensen, dat is ook intimiteit. Jij wéét 

intimiteit. En de... techniek van al de dingen die bij seks horen, die weet jij misschien 

nog niet, maar dat komt wel. Maar het gene waarvan jij zegt dat is seks... dat weet je... 

je kent intimiteit. En dat was voor haar een... ja ze viel helemaal stil toen. En was 

gewoon een mooi moment. Is toch een beetje waar je op hoopt soms he... en toen zei ze 

ja dat is ook zo... dat is ook zo. Ik weet ook intimiteit, ik kan dat.” (Resp. 2, geestelijk 

verzorger). 
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Inbrengen van nieuwe perspectieven 

In voorgaande beschreven werkwijzen is eigenlijk al zichtbaar dat nieuwe perspectieven op 

allerlei manieren kunnen ontstaan. Zo kan iemand tot een ander of nieuw perspectief komen 

doordat diegene ontdekt dat een ‘stem’, ‘boodschap’ of ‘verhaal’ niet van zichzelf is. Iemand 

kan ook door ander taalgebruik een nieuw perspectief ontwikkelen op diens verhaal. Tevens 

kan een nieuw of ander perspectief worden ontwikkeld doordat aannames en gedachtes 

worden veranderd. Dit hangt samen met het gegeven dat volgens sommige geestelijk 

verzorgers narratief benaderen ook inhoudt dat je ziet dat een verhaal een construct is, dat ook 

op een andere manier kan worden verteld. Respondent 10 vertelt: “Inderdaad als narratieve 

benadering in het werk... zie ik dat als het meehelpen... hervertellen... eventueel... of het ehm... 

meer expliciet te maken het verhaal”. Het inbrengen van nieuw perspectief is dan ook een 

werkwijze op zich. Nieuw perspectief inbrengen doen geestelijk verzorgers op verschillende 

manieren, bijvoorbeeld door in te gaan op een ander perspectief dan het dominante perspectief 

dat in een verhaal klinkt. Een geestelijk verzorger vertelt bijvoorbeeld over hoe het verhaal 

over depressie en angsten van een cliënt meteen op de voorgrond treedt als er iets met de 

cliënt aan de hand is. Hierbij wordt de rol van het gebroken hart en het liefdesverdriet dat de 

cliënt destijds ervoer uit het oog verloren. Respondent 6 vertelt hierover: 

 

“En toen kon ik ook vanuit mijn eigen ervaringen dingen met haar delen, hoe ik 

daarmee om ben gegaan en wat mij heeft geholpen. En ook over van in hoeverre dan 

dus dat verhaal over die depressie en angsten altijd meteen op de voorgrond treedt als 

er iets met haar aan de hand is... en dat dus niemand, inclusief zij, eh... dan denkt 

aan... ja, ik heb gewoon een gebroken een hart. Ik ben gewoon echt heel verdrietig 

van... mijn partner is verliefd op iemand anders geworden. En dat is denk ik wel een 

voorbeeld van hoe zo’n diagnose dus bijvoorbeeld een groot verhaal kan zijn en eh 

hoe een klein verhaal... dan... dat weer kan nuanceren en kan laten zien van ja niet 

alles past, niet alles valt meteen samen met dat grote verhaal, er zijn meer kleuren op 

het palet zeg maar”. (Resp. 6, geestelijk verzorger).  

 

Het laten vinden van een nieuw perspectief kan volgens geestelijk verzorgers ertoe bijdragen 

dat cliënten zaken anders gaan zien en wellicht meer eigen regie ervaren. Het kan ook cliënten 

dingen uit hun verleden laten doen inzien waar zij eerst niet bij stilstonden, bijvoorbeeld de 
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eigen kracht die uit hun persoonlijk verleden blijkt. Het vinden van nieuws perspectief kan er 

tevens toe aanzetten dingen anders aan te gaan pakken. Zodoende heeft het reflecteren, 

verdiepen en inbrengen van nieuw perspectief ook met identiteit te maken. Iemand ziet 

zichzelf op een bepaalde manier, en door daarmee aan de slag te gaan, kunnen mensen 

zichzelf volgens enkele geestelijk verzorgers ook weer op een andere manier gaan zien. Twee 

geestelijk verzorgers benoemen specifiek dat in de psychiatrie een kans bestaat dat mensen 

hun identiteit sterk wordt bepaald door hun psychische kwetsbaarheid. Geestelijk verzorgers 

kijken dan naar wat er nog meer in het narratief is dat veelzeggend is over de persoon en 

eventueel helpend kan zijn. Zo kan identiteit minder sterk samenvallen met de psychische 

kwetsbaarheid. Respondent 10 vertelt over identiteit:  

 

“Ik denk dat het extreem belangrijk is om dat verhaal over je identiteit, over jezelf of 

wie je bent in het leven… om dat heel duidelijk te vertellen, om daar heel duidelijk in 

te zoeken naar van wat je kracht is zodat… ehm… je ook gewoon als mens… jezelf in 

het leven voelt staan mét een ziekte, en niet dat je die ziekte bent als het ware…”. 

(Resp. 10, geestelijk verzorger) 

 

4.1.3 Samenhang & begrijpelijkheid 

Samenhang en begrijpelijkheid komt in de interviews op verschillende manieren aan bod. 

Verschillende geestelijk verzorgers geven aan dat het belangrijk voor hen is dat zij de cliënt 

enigszins kunnen volgen om de ander echt te kunnen zien en te erkennen. Anderen geven aan 

dat erkenning eerder lukt dan echt begrijpen. Echt begrijpen zou suggereren dat iemand 

geheel te doorgronden is en daarmee zou iemand tekort worden gedaan. Daarnaast is de ander 

kunnen volgen ook nodig om mee te kunnen denken. Wanneer iemand niet te volgen is, 

proberen geestelijk verzorgers in dit onderzoek de ander gerust te stellen door aan te geven 

dat het niet erg is als iemand even niet te volgen is, en vragen ze tegelijkertijd door. Verder 

benoemt een aantal geestelijk verzorgers dat een samenhangend levensverhaal en het 

begrijpen van jezelf, kan bijdragen aan zingeving. Respondent 3 vertelt:  

 

“Als je verhaal overhoop ligt... dat het ook lastig is om zin te ervaren. Niet dat je nou 

helemaal eh... super... altijd heel coherent kan zijn he... maar enige mate van een 
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coherent verhaal waarin je jezelf kan herkennen, helpt wel bij het vinden van 

zingeving. Dus misschien is het grotere doel ook wel zingeving”. (Resp. 3, geestelijk 

verzorger).  

 

Tegerlijkertijd erkennen geestelijk verzorgers dat het per cliënt verschilt in hoeverre 

‘begrijpelijkheid’ of ‘samenhang’ haalbaar is. Respondent 1 zegt hierover dat een acceptatie 

van incoherentie ook zingevend en verademend kan zijn:  

 

“Dat onbegrip over dingen die zijn gebeurd, maakt soms mensen ook wanhopig van 

shit en daarom ben ik ziek, terwijl als je kan zeggen van er gebeuren soms dingen die 

we niet begrijpen en ehmm dat is oké of zo, dan geeft dat ook wel verademing denk ik. 

Dus dan is het een acceptatie van incoherentie van ehm we kunnen niet alles begrijpen 

en daardoor, dat is denk ik heel zingevend als je liefde kan hebben voor wat je niet 

begrijpt”. (Resp. 1, geestelijk verzorger).  

 

Wanneer samenhang en begrip in of van de wereld te ver gezocht is, kan een geestelijk 

verzorger wellicht toch bijstaan in het vinden van samenhang en begrijpelijkheid op een 

kleinere schaal. Hierover vertelt een geestelijk verzorger dat er kan worden gekeken naar wat 

door de tijd heen constant is gebleven bij een persoon, bijvoorbeeld humor.  

 

4.1.4 Samenvattend 

De deelvraag luidt: hoe zetten humanistisch geestelijk verzorgers een narratieve benadering in 

en welke doelen hopen ze hiermee te bereiken? Uit de interviews komt naar voren dat 

humanistisch geestelijk verzorgers in dit onderzoek de narratieve benadering op twee niveaus 

lijken in te zetten. Het eerste niveau betreft het ruimte bieden voor een verhaal. Ruimte bieden 

voor een verhaal is een werkwijze en doel op zich, en kan inhaken op vervreemde, 

biomedische en eenzame verhalen. Een ander doel van ruimte bieden voor een verhaal is het 

erkennen en zien van de ander. Om een waan heen bewegen is een specifieke vorm van 

ruimte bieden aan een verhaal. Hiermee ontstaat tevens een ingang tot het tweede niveau, 

namelijk: verdieping en reflectie. Voor verdieping en reflectie is het noodzakelijk dat een 

verhaal tot op zekere hoogte gevolgd en begrepen kan worden, zowel door de geestelijk 
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verzorger als door de cliënt. Hiertoe kan de geestelijk verzorger bijdragen door het inzetten 

van methoden als voice dialogue en narratief luisteren. Ook het problematiseren of uitdagen 

en het inbrengen van nieuwe perspectieven zijn narratieve werkwijzen. Narratieve verdieping 

en reflectie kunnen insteken op een gevoel van eigen regie en het formuleren van een 

identiteit die niet alleen samenvalt met een psychische kwetsbaarheid. In zekere mate komt uit 

de interviews naar voren dat geestelijk verzorgers via hun narratieve benaderingen bijdragen 

aan samenhang en begrijpelijkheid. Enkele geestelijk verzorgers erkennen dat een samenhang 

en begrijpelijk levensverhaal kan bijdragen aan zingeving, maar tegelijkertijd is het volgens 

enkele geestelijk verzorgers ook belangrijk om dat wat je niet kunt begrijpen te omarmen.  
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4.2 Deelvraag 2 Hoe denken behandelaren in de ggz over het gebruik van 

een narratieve benadering door geestelijk verzorgers? 

Om deze deelvraag goed te kunnen beantwoorden, wordt ten eerste ingegaan op de 

interdisciplinaire samenwerking tussen humanistisch geestelijk verzorgers en behandelaren in 

de praktijk. Daarna wordt ingegaan op hoe behandelaren denken over de narratieve 

benadering van geestelijk verzorgers. In deze deelvraag komen een psycholoog, casemanager 

en agoog aan bod. Alle drie de hulpverleners zijn werkzaam in verschillende ggz-instellingen. 

De taak van de betreffende psycholoog bestaat uit het behandelen van ouderen met psychische 

problemen, waarin cognitieve gedragstherapie de leidraad is. De casemanager vervult enige 

verpleegkundige taken, voert delen van cognitieve gedragstherapie uit en zorgt dat cliënten 

een passende behandeling krijgen. De agoog werkt zowel individueel als in behandelgroepen 

aan psycho-educatie en emotieregulatie. In dit hoofdstuk wordt vanaf nu, in algemene zin, 

naar deze respondenten groep verwezen als ‘collega’s’.  

Tabel 4.2.1 

Overzicht respondenten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanistisch 

geestelijk verzorgers 

Samenwerking met  

of contact van 

Respondent 1 Respondent 4, collega: psycholoog 

Respondent 2 -  

Respondent 3 Respondent 5, collega: casemanager 

Respondent 7, cliënt: Paul 

Respondent 6 Respondent 9, collega: agoog 

Respondent 8, cliënt: Jan 

Respondent 10 Respondent 11, cliënt: Samira 
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4.2.1 Interdisciplinaire samenwerking en de positie van de geestelijk verzorger  

Uit de interviews komt naar voren dat interdisciplinaire samenwerking tussen geestelijk 

verzorgers in dit onderzoek en behandelaren beperkt is. Dat bleek ook uit het werven van 

respondenten voor dit onderzoek. Een aantal geestelijk verzorgers gaf aan dat het moeilijk 

was om een collega/behandelaar te vinden, omdat daar minimaal mee wordt samengewerkt. 

De psycholoog vertelt met betrekking tot samenwerking: 

 

“Nou over het algemeen niet zo heel veel, moet ik eerlijk zeggen. […] Ehm... en ik 

probeer ook wel, wel bij collega’s te opperen van joh denk aan [naam gv’er]. Maar 

dat is meer dan indirect dan dat ik echt direct samenwerk”. (Resp. 4, psycholoog).  

 

Geestelijk verzorgers vertellen in de interviews dan ook dat aansluiting vinden in hun ggz-

instelling een continue uitdaging is, en dat zij veel bezig zijn zichzelf te profileren. Wellicht 

heeft dit er deels mee te maken dat de geestelijk verzorger vaak geen onderdeel is van het 

behandelteam. De agoog benoemt dat hierdoor de naam van een geestelijk verzorger nooit 

voorbijkomt in een dossier, waardoor de geestelijk verzorger wat onzichtbaar is. De 

casemanager vertelt iets soortgelijks, maar dan juist met betrekking tot een uitzonderlijke en 

goede samenwerking met de geestelijk verzorger. Die goede onderlinge samenwerking zou er 

mee te maken hebben dat de casemanager de geestelijk verzorging als integraal onderdeel van 

de behandeling ziet. Verder vertelt respondent 3, geestelijk verzorger: 

 

“Geestelijk verzorgers zitten natuurlijk niet in het behandelteam... en omdat je niet in 

het team zit, wordt je niet vanzelfsprekend betrokken bij multidisciplinair overleg 

bijvoorbeeld, want je bent geen behandelmedewerker, dus je wordt gewoon snel over 

het hoofd gezien. We staan toch als geestelijk verzorgers een beetje in de marge zeg 

maar... dus mijn wens zou wel zijn dat het wat vanzelfsprekender is dat je wat actiever 

betrokken wordt en dat er wat meer diepgaandere afstemming plaatsvindt…”. (Resp. 

3, geestelijk verzorger).  

 

Daar waar de samenwerking plaatsvindt wordt deze wel gewaardeerd en relevant gevonden. 

De behandelaren die in deze deelvraag aan bod komen, zijn eigenlijk voorbeelden van 

uitzonderlijke samenwerkingen en ervaren de samenwerking als positief. Als collega’s 
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eenmaal een dergelijke samenwerking met de geestelijk verzorger hebben gehad, lijkt deze 

ook weer mogelijkheden te bieden tot meer samenwerking. De psycholoog vertelt: “Dat is 

wel... een hele fijne samenwerking. Dus dat opent wel meer deuren voor meer samenwerking, 

zo nodig”.  

 

4.2.2 Collega’s over de narratieve benadering  

De collega’s zijn tevens geïnterviewd over de narratieve benadering van geestelijk verzorgers. 

Uit de interviews met collega’s over de narratieve benadering komt in het algemeen een 

positief beeld naar voren, kritische uitlatingen komen nauwelijks voor. Er wordt nu eerst 

ingegaan op hoe collega’s in dit onderzoek zien dat de narratieve benadering van geestelijk 

verzorgers ruimte biedt aan andere verhalen dan het biomedisch narratief. Ten tweede wordt 

de overlap in narratieve werkwijzen van collega’s en geestelijk verzorgers beschreven. 

Daarna wordt de expertise die geestelijk verzorgers volgens collega’s hebben, behandeld. Tot 

slot worden enkele opmerkingen van collega’s gedeeld over wanneer en waarop men 

waakzaam moet zijn bij interdisciplinaire samenwerking en bij het inzetten van een narratieve 

benadering.  

 

Aanvulling op biomedische narratieven  

Alle drie de collega’s uiten zich (impliciet) positief over de niet-biomedische verhalen die bij 

de geestelijk verzorger de ruimte krijgen. De collega’s streven er zelf ook naar om ruimte te 

geven voor die verhalen, of zien het geven van ruimte aan niet-biomedische verhalen als 

aanvulling op hun eigen discipline. De agoog en casemanager spreken uit dat een mens in 

ieder geval altijd meer is dan zijn ziekte en het in belang van aansluitende zorg is om te kijken 

naar wat er nog meer is dan het ziek-zijn. Hierom vinden zij het ook belangrijk om de 

geestelijk verzorger te betrekken waar passend en mogelijk. De agoog vertelt:  

 

“Op het moment dat jij de zorg wil bieden voor jouw patiënt, je wil aansluitende 

zorg... dan kan je toch niet alleen kijken naar ziektebeeld. Als jij weet dat de patiënt 

twee ouders heeft verloren, een auto-ongeluk heeft gehad, nachten niet heeft geslapen, 

in een psychose is terecht gekomen... dan kan je toch niet alleen kijken naar een 

psychose, uiting van een psychose en medicatie... wetende dat iemand heel veel 

verlies... dan zou je toch ook zeggen van; hee ik weet dat je een hele zware tijd hebt 
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gehad en wij denken dat dat ook een trigger is geweest voor je psychose... wij raden 

aan, adviseren als je dat wil om ook met de geestelijk verzorger te praten”. (Resp. 9, 

agoog).  

 

Doordat de geestelijk verzorger zich niet bezighoudt met bijvoorbeeld gedwongen medicatie 

of opname, kan de geestelijk verzorger tevens een ‘ventielfunctie’ hebben. De casemanager 

vertelt: 

 

“Ik denk niet dat de geestelijk verzorger het gaat hebben over... wel of niet gedwongen 

medicatie. Maar die kan wel een luisterend oor bieden. Zonder dat daar een oordeel 

aan hangt. En als je het tegen een arts gaat zeggen die jou net gedwongen medicatie 

heeft voorgeschreven... krijg je altijd een gevecht met oordelen en veroordelen. Ik 

denk dat het... dus ook een soort ventielfunctie kan hebben”. (Resp. 5, casemanager).  

 

Overlap 

Uit de citaten komt verder naar voren dat collega’s enkele narratieve werkwijzen indirect 

onderschrijven, omdat zij deze werkwijzen – al dan niet bewust – op soortgelijke wijze 

inzetten. De overlap in narratieve werkwijzen komt in de interviews sporadisch naar voren. 

Zo is de narratieve benadering bij collega’s in dit onderzoek terug te zien door: het uitdagen 

of problematiseren van overtuigingen en aannames, het werken met verhalen als 

inspiratiebron of om iets los te krijgen, het om de waan heen bewegen en het verrijken van 

verhaallijnen door te vragen naar het positieve naast het negatieve. De casemanager, 

bijvoorbeeld, reageert op citaat 3.3 met betrekking tot om de waan heen bewegen (geestelijk 

verzorger, citaat 3.3: “Misschien moet je maar wegblijven van de vraag of het waar is of 

niet... want dan kan de relatie verslechteren […]  Dus ik probeer daar een beetje om heen te 

dansen, zo... met eigenlijk als doel dat je wel iemand erkent en ziet...”):   

 

“Dat doe ik ook. Vooral erkenning geven over dat wat iemand zelf beleeft, of het nou 

waar is of niet voor mij... het is zijn of haar waarheid. En eh... daar vooral geen 

afbreuk aan doen, maar wel een gesprek over kunnen voeren. Van jeetje hoe is dat dan 
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en wat haal je eruit... en interessant ook. En elk verhaal heeft twee kanten”. (Resp. 5, 

casemanager).  

Niet elke werkwijze komt bij elke collega terug. Wel is het, logischerwijs, een algemeen 

gebruik voor de collega’s uit dit onderzoek, om te vragen naar het verhaal of de achtergrond 

van een cliënt binnen de ggz.  

 

Expertise 

Waar de collega’s zich bewust zijn van soortgelijke inzet van narratieve methoden, zien zij 

ook dat er toch enige verschillen zitten in de benadering. Hier lijkt de expertise van geestelijk 

verzorgers naar voren te komen. Zo benoemt de casemanager het vermogen van de geestelijk 

verzorger om te verdiepen en de bedrevenheid hierin van de geestelijk verzorger. Ook de 

psycholoog kaart iets soortgelijks aan met betrekking tot betekenisgeving:  

 

“Kan me voorstellen als ik echt traumaconfrontatie doe, dus dat mensen de trauma’s 

aangaan, het ook heel zinvol kan zijn om enigszins over een tijd een gesprek te hebben 

met een geestelijk verzorger over ja wat betekende dit nou echt voor mij of zo als 

mens, als waar ik voor sta of... dat dat juist een hele mooie aanvulling is waar ik zelf 

niet veel aandacht aan besteed”. 

 

De psycholoog stipt verder in een reactie op citaat 1.1 het taalgebruik van de geestelijk 

verzorger aan (geestelijk verzorger, citaat 1.1: “We gaan kijken van waar je allemaal in je 

leven spijt over hebt en dat gaan we gewoon op een rijtje zetten en we gaan ook op een rijtje 

zetten waar je allemaal trots op bent”):  

 

“Wat ik mooi vind […] is die ehh spijt versus trots. Ik doe het wat algemener meer van 

wat heb je... wat waren de dieptepunten en de hoogtepunten. Dit is eigenlijk wat 

sterker of zo... of wat mooier bewoord bijna, wat duidelijker. […] Dus toch wel net 

weer wat anders... ja... maar ook wel overeenkomsten”. (Resp. 4, psycholoog).  
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De agoog heeft het specifiek over de open houding van de geestelijk verzorger en dat alles er 

mag zijn bij de geestelijk verzorger. De agoog vertelt daar verder over: 

“Maar nu ik een groep heb... echt groepen doe en ik zie die geestelijk verzorger echt 

aan het werk... en ik zie hoe de geestelijk verzorger ingaat op, reageert op bepaalde 

verhalen... dan denk ik ja. Dit is echt een reactie vanuit een professioneel vakgebied. 

Dit is niet zomaar een persoon die even komt praten met iemand, dit is iemand die 

ervoor geleerd heeft”. (Resp. 9, agoog).  

 

Aandachtspunten 

Collega’s zijn tevens gevraagd naar aandachtspunten bij mogelijke overlap in werk en waarop 

gelet moet worden bij interdisciplinaire samenwerking. Collega’s benoemen dat er zorg voor 

wordt gedragen dat er onderling goed wordt overlegd en afgestemd. Overleggen en 

afstemmen zijn van belang opdat niet verschillende collega’s met hetzelfde thema aan de slag 

gaan bij een cliënt. Volgens de collega’s kan dit verwarrend of teveel zijn voor de cliënt. 

Wanneer er iets wordt ingezet wat op elkaar lijkt, vragen de collega’s zich ook af wat dan de 

meerwaarde is of het nut van het werk. Daarnaast benoemt één collega dat wanneer iemand 

zich teveel in een crisis bevindt en erg in de war is, het gaat om het bieden van veiligheid. 

Hierin moet worden meegenomen in welke fase iemand zit in het herstelproces en of er ruimte 

is om iemand narratief uit te dagen.  

 

4.2.3 Samenvattend 

De deelvraag luidt: hoe denken behandelaren in de ggz over het gebruik van een narratieve 

benadering door geestelijk verzorgers? Uit de interviews komt naar voren dat er weinig wordt 

samengewerkt met de geestelijk verzorgers in dit onderzoek. Waar de samenwerking wél 

plaatsvindt, wordt deze door de geïnterviewde collega’s positief gewaardeerd. De collega’s 

hebben verder positief gereageerd op de citaten van de geestelijk verzorgers die betrekking 

hadden op de narratieve benadering. Collega’s onderschrijven bijvoorbeeld de ruimte die 

geestelijk verzorgers bieden voor andere verhalen dan de biomedische narratieven. Ook zetten 

collega’s in dit onderzoek de narratieve benadering soortgelijk, doch sporadisch, in – met 

kleine verschillen. De collega’s benoemen verder dat de geestelijk verzorger een bepaalde 

expertise bezit. Die expertise heeft betrekking op de betekenisgeving waarmee een geestelijk 
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verzorger wat kan doen, het taalgebruik van de geestelijk verzorger, de bedrevenheid in de 

verdieping en de open houding van de geestelijk verzorger.  
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4.3 Deelvraag 3 In hoeverre heeft het praten over het persoonlijk 

levensverhaal bijgedragen aan zingeving en samenhang volgens voormalig 

cliënten uit de ggz? 

In deze deelvraag komen de drie cliënten Paul, Jan en Samira aan het woord. Alle drie de 

cliënten hebben met psychische kwetsbaarheid te maken (gehad). Respondent 7, Paul, is met 

de geestelijk verzorger vooral in gesprek gegaan over de opdracht die hij had gekregen in zijn 

psychose. Deze opdracht hield in dat Paul de wereld moest redden. Bij respondent 8, Jan, 

speelt al een poos de gedachte dat hij binnenkort een ongeluk zal krijgen waaraan hij zal 

overlijden. Respondent 11, Samira, heeft te maken gehad met depressie en daardoor een 

suïcidale periode. Naast dat er gesprekken werden gevoerd over het thema dood, heeft zij ook 

gesprekken gevoerd over de vraag wat een zinvol leven is. 

 In het theoretisch kader is beschreven hoe onze narratieve identiteit samenhangt met 

zingeving. Daarom wordt nu eerst ingegaan op de gedeeltelijke verandering van narratieve 

identiteit die cliënten mede door het praten met de geestelijk verzorger hebben meegemaakt. 

Daarna worden samenhang, begrijpelijkheid en zingeving behandeld.  

Tabel 4.3.1 

Overzicht respondenten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanistisch 

geestelijk verzorgers 

Samenwerking met  

of contact van 

Respondent 1 Respondent 4, collega: psycholoog 

Respondent 2 -  

Respondent 3 Respondent 5, collega: casemanager 

Respondent 7, cliënt: Paul 

Respondent 6 Respondent 9, collega: agoog 

Respondent 8, cliënt: Jan 

Respondent 10 Respondent 11, cliënt: Samira 
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4.3.1 Verandering van narratieve identiteit 

Alle cliënten zeggen op een manier dat zijn meer in hun eigen kracht zijn gaan staan, mede 

door gesprekken met de geestelijk verzorger - zij het op verschillende wijze en in 

verschillende mate. De cliënten lijken, mede door het praten met de geestelijk verzorger, 

zichzelf anders te ervaren. Zodoende lijkt er sprake te zijn van een verandering in hun 

narratieve identiteit: de verhalen die zij over zichzelf vertellen, nemen een andere vorm aan. 

De cliënten heb een andere rol aangenomen in hun levensverhaal. Samira geeft bijvoorbeeld 

aan dat zij niet precies weet waardoor het komt, maar dat de gehele hulpverlening – niet 

alleen de geestelijk verzorger – heeft bijgedragen aan haar gevoel van eigen kracht:  

 

“Nou alles bij elkaar kwam ik vorig jaar wel in een gedeelte van mezelf dat totaal 

nieuw was... ik denk dat die antidepressiva ook wel gewoon zijn steentje bijdraagt, 

maar ik voelde gewoon ineens een soort levenskracht of zo of energie of zin in de 

dag... heel bijzonder nog nooit gehad”. (Resp. 11, Samira).  

 

Voor Paul betekent de verandering dat hij, ondanks dat hij onzekerheid ervaart, ook veel 

kracht heeft. Paul wist niet wat hij aan moest met de opdracht om de wereld te redden. Hij 

moest een antwoord geven op de opdracht, maar durfde die beslissing niet te nemen en hij 

voelde zich ook niet krachtig genoeg om die beslissing te nemen. De gesprekken met de 

geestelijk verzorger hebben er voor Paul toe geleid dat hij uiteindelijk wel een duidelijk 

antwoord kon geven:  

 

“Zulke gesprekken met de geestelijk verzorger, ehm... die leiden altijd... ja ze 

probeerde altijd wel daarop te sturen over hoe... eh... ehm... hoe kan ik daarmee 

omgaan en... ehm... me proberen op ehm... me proberen... ehm ehm… andere inzichten 

over het onderwerp te laten inzien... sorry ik kan het een beetje lastig omschrijven, 

maar... ja ik... ik... kan wel zeggen het heeft wel flinke tijd geduurd, maar... dat ik op 

een gegeven moment... wel, wel die kracht weer hervonden heb, ja... en dat ik nu bijna 

een beetje, schijt heb eraan”. (Resp. 7, Paul).  
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Jan geeft aan dat hij, doordat hij zijn verhaal kan vertellen aan de geestelijk verzorger, 

steviger in zijn schoenen te staat:  

 

“Doordat ik zo nu en dan mijn verhaal kan vertellen... dat is een bevestiging van de 

ideeën die ik heb, van de analyse die ik zelf al gemaakt heb enzo... en dat eh... dat... ja 

daardoor voel ik me wel steviger in mijn schoenen staan of zo. Van dat het er mag zijn 

en dat het kan zijn zoals ik het verteld heb of zo…”. (Resp. 8, Jan).  

 

4.3.2 Verandering in het beleven van samenhang en begrijpelijkheid 

Voor twee respondenten geldt dat het praten over hun ervaringen of levensverhaal op zich al 

bijdraagt aan begrijpelijkheid of samenhang. Zo worden “gedachten geordend” of “modder 

ontrafeld”. Paul geeft bijvoorbeeld aan dat het praten met de geestelijk verzorger over de 

ervaring van en zijn herinneringen aan zijn psychose heeft geholpen om het tot een geordend 

en samenhangend geheel te maken: 

 

“De psycholoog legde me uit dat de hele ervaring psychose, was een grote prop met 

papier in mijn hoofd en daar stond ervaring opgeschreven en... door middel van PTSS 

therapie, strijk je dat allemaal weer glad en leg je het in nette velletjes op elkaar, 

zodat de herinnering geordend wordt, zeg maar... en... als ik over de gesprekken met 

[naam gv’er] nadenk, dan denk ik daar eigenlijk hetzelfde over. Ze heeft me geholpen 

om tot een geordend en misschien wel een samenhangend geheeld te maken, ja”. 

(Resp. 7, Paul).  

 

De respondenten geven daarnaast aan dat zaken begrijpelijker en helderder worden, door de 

vragen die worden gesteld of doordat een ander perspectief wordt laten zien. Samira vertelt: 

“Hmmm… nou... dan worden er ook vragen gesteld... die je zelf... toch niet stelt of zo… of... 

ja zoals... altijd wordt gezegd van eh... twee zien meer dan één”.  
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Zingeving 

Het ervaren van meer samenhang dan wel begrijpelijkheid wordt door twee cliënten ook in 

verband gebracht met zingeving. Uit de interviews komt naar voren dat het praten over de 

levensverhalen kan bijdragen aan het verduidelijken van persoonlijke zingeving. “Doordat je 

dat gesprek voert en doordat ze daar vragen over stellen en doordat je dat gesprek hebt. 

Wordt die zin duidelijk...”. (Resp. 8, Jan). Enerzijds kan duidelijker worden wat zingeving 

voor iemand behelst, anderzijds kan het zijn dat de echte grote vragen – bijvoorbeeld over wat 

de zin van het leven nog is als je er voor kiest om de opdracht om de wereld te redden niet 

aanneemt – wat meer gaan liggen en zingeving meer over gewone dingen gaat. Verder vertelt 

Paul over het praten met de geestelijk verzorger: 

 

“Op een gegeven moment ehm... ja, zijn we wat minder gaan praten over de 

ervaringen zelf. En over het wereld redden vraagstuk. En ging het wat meer over... 

hoe kan ik nou de rest van mijn leven vorm gaan geven. Ik wil er wel bij zeggen dat ik 

daar niet per se hele concrete antwoorden op gevonden heb, maar alleen al erover 

praten... ehm... en dat iemand daar.. een beetje richting aangeeft... eh dat zorgt er al 

voor dat je weer een beetje vertrouwen krijgt in dat proces.” (Resp. 7, Paul).  

 

4.3.3 Samenvattend  

De deelvraag luidt: In hoeverre heeft het praten over het persoonlijk levensverhaal 

bijgedragen aan zingeving en samenhang volgens voormalig cliënten uit de ggz? 

Samenvattend kan worden gesteld dat cliënten mede door gesprekken met de geestelijk 

verzorger een verandering in hun narratieve identiteit lijken te ervaren. Het gaat hier vooral 

om het ontwikkelen van een narratieve identiteit waar meer eigen kracht in zit. Tot slot 

ervaren de cliënten in dit onderzoek dat de gesprekken met de geestelijk verzorger enigszins 

bijdragen aan samenhang en begrijpelijkheid. Die samenhang en begrijpelijkheid wordt door 

cliënten tot op zekere hoogte in verband gebracht met het ervaren van zingeving.  
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4.4 Deelvraag 4 Welke visies hebben geestelijk verzorgers, behandelaren en 

cliënten op narratieve aspecten zoals die voorkomen bij herstelgerichte 

zorg?  
Zoals in de inleiding beschreven, zijn de narratieve benadering en het herstelgericht werken in 

de ggz nauw verwant aan elkaar. Deze deelvraag heeft zodoende betrekking op de narratieve 

aspecten van herstelgerichte zorg. In deze deelvraag komen alle drie de groepen respondenten 

aan bod. Ten eerste wordt ingegaan op het algemeen positieve beeld over herstel, dat in de 

interviews naar voren is gekomen. Ten tweede wordt een punt van kritiek behandeld. Tot slot 

wordt beschreven hoe er in de ggz ook verhalen zijn die wellicht niet of minder in een 

herstelplot passen.  

Tabel 4.4.1 

Overzicht respondenten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanistisch 

geestelijk verzorgers 

Samenwerking met  

of contact van 

Respondent 1 Respondent 4, collega: psycholoog 

Respondent 2 -  

Respondent 3 Respondent 5, collega: casemanager 

Respondent 7, cliënt: Paul 

Respondent 6 Respondent 9, collega: agoog 

Respondent 8, cliënt: Jan 

Respondent 10 Respondent 11, cliënt: Samira 
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4.4.1 Positieve noten over herstel 

De geestelijk verzorgers in dit onderzoek zijn in het algemeen positief gestemd over 

hersteldenken. Zo waarderen meerdere geestelijk verzorgers het idee van herstel dat een mens 

meer is dan zijn ziekte en dat er zodoende ruimte kan worden gemaakt voor andere kanten 

van een persoon. Geestelijk verzorgers hebben het bijvoorbeeld over de eigen kracht van 

mensen, de regie pakken over het eigen verhaal, of over wat mensen mooi en inspirerend 

vinden. Hiernaast brengt de herstelbeweging in de ggz volgens twee geestelijk verzorgers 

waardevolle verhalen van anderen in. Zo benoemt respondent 3, geestelijk verzorger: “Het 

mooie van herstelverhalen is dat ze door ervaringsdeskundigen vaak ook worden ingezet om 

anderen weer te helpen te herstellen he... en dat vind ik echt fantastisch”. Ook respondent 1, 

geestelijk verzorger, geeft aan dat herstelverhalen van anderen laten zien dat we allemaal 

mens zijn. Verder wordt herstel door zowel enkele geestelijk verzorgers en collega’s positief 

gewaardeerd vanwege de rol voor zingeving in herstel. Respondent 3, geestelijk verzorger, 

zegt: “Ik zou zeggen zonder zingeving geen herstel... en misschien zonder herstel ook wel 

geen zingeving...”. Ook de casemanager ziet zingeving als een aanvullig op herstel:  

 

“Het is zo’n mooie aanvulling op dat wat wij doen... en ik denk dat je het ook niet los 

kan zien. Als je het hebt over herstel wat een toverwoord is. Iedereen moet maar 

herstellen. Maar je herstelt niet alleen door pillen, je herstelt ook door zingeving”. 

(Resp. 5, casemanager).  

 

4.4.2 Herstel waar de cliënt is 

Enkele respondenten uiten zich kritisch met betrekking tot de herstelbeweging. In de punten 

van herstelkritiek kwam naar voren dat herstel soms zo kan worden ingestoken dat het niet 

aansluit bij de cliënt. Respondent 6, geestelijk verzorger, vertelt bijvoorbeeld dat het zoeken 

naar oplossingen en herstel soms de connectie met de cliënt kan verbreken als een cliënt daar 

niet is. Respondent 6, geestelijk verzorger, zegt daarom: “Dus dat is wel echt geestelijk 

verzorging eigen, denk ik... van dat je dus... dat herstel kan parkeren. Als iemand daar niet is, 

dan ga je daar ook niet naartoe”. Een andere geestelijk verzorger, respondent 10, vertelt over 

een e-health zingevingsmodule bij herstel. In de module wordt zingeving neergezet als iets 

maakbaars:  
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“Als je zo’n zingevingsmodule [bij herstel] doet alsof het allemaal maakbaar is... dat 

is denk ik zover van mensen hun bed... dat het niet zo aan zou sluiten... en dan... steek 

je met die herstelbeweging niet op het goede punt in, denk ik. Dus dat... zie ik als een 

risico... wat dus een kritiek kan zijn. Je moet wel aansluiten... dus herstel beginnen 

daar waar mensen zitten en niet herstel beginnen bij een of andere ideale situatie... 

want dan bereik je de mensen niet...”. (Resp. 10, geestelijk verzorger).  

 

De agoog beaamt, in een reactie op citaat 6.3 uit het interview met de geestelijk verzorger, dat 

er een algemeen beeld heerst waarin herstel gaat over participeren, productief zijn en 

functioneren. De agoog benadrukt hierin dat het belangrijk is dat er aandacht is voor het 

persoonlijke stuk en nuance. Functioneren is voor iedereen anders, vertelt de agoog: 

 

“Het [risico is] niet... oog hebben voor... de persoon zelf, dus niet het oog hebben voor 

de persoonlijke situatie... functioneren kan voor iemand betekenen weer werken, 

functioneren kan ook voor iemand beteken gewoon zichzelf weer verzorgen, en eten en 

niet verwaarlozen... en het contact weer herstellen. Dus dat is heel verschillend...”. 

(Resp. 9, agoog). 

 

4.4.3 Verhaal dat geen herstelplot volgt  

Aansluitend op de voorgaande paragraaf, wordt in enkele interviews ingegaan op de ruimte 

voor negatieve of gefragmenteerde narratieve aspecten binnen herstelgerichte zorg. De agoog 

vertelt bijvoorbeeld vanuit haar hersteldenken moeite te hebben met de ruimte voor negatieve 

en gefragmenteerde verhalen binnen een gespreksgroep met de geestelijk verzorger: 

 

“De geestelijk verzorger gaf die mensen aandacht, die mensen mochten zichzelf uiten, 

ook wanneer ze heel suïcidaal waren, mensen voelden zich naar en de wanhoop werd 

uitgesproken en de lusteloosheid werd aangesproken... ik had daar moeite mee, want 

ik wist niet zo goed hoe ik daarop in moest gaan, omdat ik heel erg gewend ben om uit 

het herstelgerichte te werken, op een gegeven moment zo te zeggen van... maar waar 

kan je wel van genieten. Heel erg richting… heel erg duwen richting toch dat 

herstelgerichte...”. (Resp. 9, agoog) 
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De geestelijk verzorger, respondent 6, vertelt hier zelf ook over:  “[De agoog] zag in een 

groep dat ik... juist ging doorvragen op iemands doodswens… dus ik bleef daar juist bij 

stilstaan. En eh... dat was... zij zei van nou dat is dus niet iets wat andere hulpverleners 

doen”. De geestelijk verzorger in kwestie haalt Wouters Kusters aan, en kaart aan juist weg te 

blijven van herstel:  

 

“Herstel neergezet als een mooi afgerond verhaal he... van eh... eh... ja je wordt ziek 

en alle samenhang is zoek... en eh... dan op een gegeven moment dan... naarmate je... 

eh... in behandeling bent en eh ja en aan jezelf werkt komt er dus een integratie van je 

ziek zijn in je leven... en dan kan je weer... op een gegeven moment noem je jezelf 

hersteld als je dus weer mee kan doen in de maatschappij”. (Resp. 6, geestelijk 

verzorger). 

 

Uit de citaten komt tevens naar voren hoe het herstelverhaal de vorm van een ideaal kan 

aannemen, of iets normatiefs kan hebben. Zo beschrijft de geestelijk verzorger herstel als ‘een 

mooi afgerond verhaal’ en benoemt de agoog het ‘duwen richting toch dat herstelgerichte’. In 

het verlengde hiervan vertelt cliënt Samira te ervaren dat hulpverleners het weleens eng 

vinden om doodswensen te verkennen of dat er direct een protocol in werking wordt gesteld 

als zij het onderwerp probeerde aan te kaarten. Zij vertelt over het bespreken van haar 

doodswens met de geestelijk verzorger:  

 

“Nou dat heeft er wel voor gezorgd dat... ehm... dat ik het thema... duidelijker voor 

mezelf kreeg, dat ik... ehm... er is gewoon licht op geschenen in plaats van dat het 

altijd zo’n donker iets... van binnen blijft... kwam het naar buiten en in het licht... op 

een fíjne manier, ja dat klinkt een beetje... is een beetje een raar onderwerp om iets 

fijn te noemen, maar op gewoon een goede manier... ehm... ehm... en dat heeft er denk 

ik wel voor gezorgd dat uiteindelijk wel de wens minder hevig werd... omdat het er 

gewoon mocht zijn of zo... dat ik dacht van ja... ik hoef niet morgen dood of zo, ik kan 

gewoon die wens in mijn achterhoofd houden en... daar kun je ook wel op zich mee 

leven of zo... kijken hoe het zich ontwikkelt of wat dan ook... ja”. (Resp. 11, Samira). 
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Uit het citaat van Samira komt naar voren dat haar doodswens in haar leven en verhaal werd 

geïntegreerd. Er wordt afgeweken van een ideaal herstelplot, en juist dat maakt dat haar 

doodswens minder hevig is.  

 

4.4.4 Samenvattend 

De deelvraag luidt: welke visies hebben geestelijk verzorgers, collega’s en cliënten op 

narratieve aspecten zoals die voorkomen bij herstelgerichte zorg? Uit de interviews komt naar 

voren dat geestelijk verzorgers en collega’s in dit onderzoek positief gestemd zijn over 

hersteldenken. Zij zien herstel en zingeving als een mooie aanvulling op elkaar. Een kritische 

noot die wordt gegeven op herstel, is dat herstel wel zo moet worden ingezet dat het aansluit 

bij de cliënt. Hierop aansluitend kan het herstelverhaal soms normatief zijn, terwijl er ook 

verhalen zijn binnen de ggz die wellicht geen herstelplot volgen. Soms kan het van belang 

zijn om ook ruimte te maken voor die verhalen. 
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5 Conclusie 

In deze thesis staat de volgende hoofdvraag centraal: Met welke doelen zetten humanistisch 

geestelijk verzorgers in de ggz een narratieve benadering in, en wat zijn de voor- en nadelen 

van die benadering? Het doel van de thesis is om inzicht te verkrijgen in de doelen die 

geestelijk verzorgers door een narratieve benadering in de ggz hopen te bereiken. Een ander 

doel is om inzichtelijker te maken hoe behandelaren tegen de narratieve benadering aankijken, 

en hoe voormalig cliënten het hebben ervaren om over hun levensverhaal te vertellen. 

In het onderzoek komt naar voren dat cliënten in de ggz veelal vastzittende, 

vervreemde, biomedische en eenzame verhalen met zich meedragen. Deze verhalen zijn te 

onderscheiden, maar kennen ook een samenhang. De geestelijk verzorgers binnen dit 

onderzoek lijken de narratieve benadering in te zetten op twee niveaus, afhankelijk van de 

behoefte en situatie van de cliënt. Het ruimte bieden aan een verhaal is het eerste niveau, 

waarvan het om een waan heen bewegen een specifieke vorm is die kan worden ingezet bij 

vervreemde verhalen. Verdieping en reflectie vormen het tweede niveau. Hier kan een 

narratieve benadering ingezet worden als manier van luisteren, via voice dialogue, door te 

problematiseren of uitdagen en door het inbrengen van nieuwe perspectieven. Vanwege de 

context van de ggz en haar vastzittende, vervreemde, biomedische en eenzame verhalen, komt 

ruimte bieden aan een verhaal in de interviews naar voren als een werkwijze en een doel op 

zich. Daarnaast is erkenning en de ander zien een doel van ruimte bieden aan een verhaal. 

Andere doelen zijn; insteken op het vormgeven van een identiteit die niet alleen samenvalt 

met psychische kwetsbaarheid, alsook insteken op een gevoel van eigen regie. Geestelijk 

verzorgers vertellen verder dat het ervaren van een samenhangend en begrijpend 

levensverhaal kan bijdragen aan zingeving – waarin het ook van belang kan zijn om te 

accepteren wat niet samenhangt of begrijpelijk is.  

De collega’s van de geestelijk verzorgers die zijn geïnterviewd voor dit onderzoek, 

uiten zich positief over de narratieve benadering van geestelijk verzorgers. De collega’s 

waarderen bijvoorbeeld de aanvulling van geestelijk verzorgers op de biomedische 

narratieven binnen de ggz. Daarnaast onderschrijven de collega’s de narratieve werkwijze van 

geestelijk verzorgers impliciet doordat zij de werkwijzen (sporadisch) vergelijkbaar inzetten. 

De narratieve benadering is bij collega’s bijvoorbeeld terug te zien door het uitdagen of 

problematiseren van overtuigingen en aannames en het werken met verhalen als 

inspiratiebron. Hieruit kan mogelijk worden opgemaakt dat narratief benaderen onder 

verschillende disciplines binnen dit onderzoek draagvlak heeft en aansluit op mogelijk 
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gemeenschappelijk doelen. Doordat samenwerking echter minimaal is, worden kansen tot het 

inzetten van de narratieve benadering waarschijnlijk gemist. De collega’s zien verder de 

expertise van geestelijk verzorgers in hun bedrevenheid, verdiepend vermogen, taalgebruik, 

openheid en aanzet tot mogelijke betekenisgeving.  

Uit de interviews met de cliënten komt naar voren dat het praten met de geestelijk 

verzorger kan bijdragen aan het ontwikkelen van een andere narratieve identiteit. Bij de 

cliënten in dit onderzoek lijkt het erop alsof een narratieve identiteit is ontstaan waarin meer 

ruimte is voor eigen kracht. Het praten over de levensverhalen met de geestelijk verzorger 

heeft er verder deels toe bijgedragen dat het leven als samenhangender en begrijpelijker wordt 

ervaren.  

Verder lijkt onder de respondenten in het algemeen een positief beeld te bestaan over 

het herstelgericht werken. Een kritische noot hierbij is dat herstel soms niet aansluit bij waar 

de cliënt zich bevindt. Daarnaast kunnen herstelverhalen volgens enkele respondenten soms 

normatief zijn. Zodoende wijzen een aantal respondenten in dit onderzoek op de verhalen in 

de ggz die niet direct in een herstelplot passen, maar die toch ook ruimte nodig hebben.  

Bij de narratieve benadering vallen bovendien enkele kanttekeningen te plaatsen – 

‘nadelen’ is hierin wellicht een te groot woord. Ruimte bieden aan een verhaal kan vrijwel 

altijd, maar de verdiepende en reflectieve narratieve benadering is niet altijd even toepasbaar. 

Zo geven geestelijk verzorgers aan dat cliënten soms te zeer vastzitten of niet tot reflectie 

kunnen komen. Wanneer iemand erg kwetsbaar is, is de verdiepende en reflectieve narratieve 

benadering volgens respondenten in dit onderzoek ook niet inzetbaar. De narratieve 

benadering inzetten lijkt zodoende altijd maatwerk. Maatwerk is tevens van belang als wordt 

gedacht aan een samenhangend en begrijpelijk levensverhaal. Mocht samenhang en 

begrijpelijkheid onhaalbaar zijn, dan kan worden geprobeerd om de samenhang en 

begrijpelijkheid in iets kleins te zoeken of om de onsamenhangendheid te omarmen.  

Concluderend zijn mogelijke doelen van de narratieve benadering: ruimte bieden aan 

een verhaal, erkenning en het ervaren van eigen regie. Ook kan, volgens geestelijk verzorgers 

in dit onderzoek, worden ingestoken op een identiteitsbeleving die niet alleen samenvalt met 

psychische kwetsbaarheid. Bovendien kan een narratieve benadering mogelijk bijdragen aan 

een samenhangend en zingevend levensverhaal, of de acceptatie van een onsamenhangend 

levensverhaal. Cliënten in dit onderzoek ontwikkelen door het praten over hun levensverhalen 

tot op zekere hoogte een narratieve identiteit met meer eigen kracht, en ervaren ook in enige 
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mate meer samenhang en begrijpelijkheid. Collega’s van geestelijk verzorgers binnen dit 

onderzoek zien ook hoe de narratieve benadering van geestelijk verzorgers aanvullend is op 

andere hulpverlening binnen de ggz.  
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6 Discussie 

6.1 Methodisch 

Methodisch gezien valt er een aantal kanttekeningen te plaatsen bij dit onderzoek met 

betrekking tot respondenten en data. In dit onderzoek zijn vijf geestelijk verzorgers, drie 

behandelaren en drie cliënten geïnterviewd. Dat zijn lage aantallen, wat het moeilijk heeft 

gemaakt om een algemeen beeld uit de data te halen. Verzadiging in de interviews is daarmee 

onaannemelijk. Wel heeft de variatie in respondenten ertoe bijgedragen dat een rijk beeld is 

ontstaan van de narratieve benadering, door de verschillende perspectieven die aan bod zijn 

gekomen. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar hoe het werk van de humanistisch 

geestelijk verzorgers wordt gezien en ervaren door collega’s of cliënten. Deze scriptie is 

zodoende een unieke stap geweest in het belichten van de verschillende visies op de 

narratieve benadering. Voor een vervolgonderzoek is het wenselijk om voor alle groepen 

meer respondenten te werven. Een andere mogelijkheid is om, voor de groep collega’s, tevens 

afdelingsverpleegkundigen te werven. In het benaderen van respondenten zijn zij 

waarschijnlijk gemist, omdat over ‘behandelaren’ werd gerept in de benadering.  

Verder is het opvallend dat de behandelaren vrijwel geen op- of aanmerkingen hadden 

over hun collega geestelijk verzorger en diens werk. Een reële mogelijkheid is dat de 

behandelaren hun collega niet zomaar wilden afvallen in een interview met een onbekende, 

ook wetende dat die informatie openbaar zou worden via het onderzoek en zij hierin 

hoogstwaarschijnlijk door hun collega geestelijk verzorger zouden worden herkend.  

In de gesprekken met cliënten kwam verder meerdere keren naar voren dat zij het 

soms lastig vonden om zich te herinneren wat er in hun gesprekken met de geestelijk 

verzorger was gezegd of gebeurd. Een voorwaarde om mee te doen aan dit onderzoek was dat 

de cliënt de gesprekken met de geestelijk verzorger had afgerond en genoeg stabiliteit ervoer 

om erover te praten. De ethische kant woog hier zodoende het zwaarst, maar dit kan er wel toe 

hebben geleid dat de data minder valide en betrouwbaar zijn.  

Daarnaast heeft de onderzoeker een stage gedaan als geestelijk verzorger in de ggz. 

Sommige werkwijzen, doelen of ideeën van geestelijk verzorgers kwamen daarmee zeer 

bekend voor, waardoor wellicht minder goed is doorgevraagd op enkele punten.  
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6.2 Inhoudelijk  

Volgens Jacobs (2020) en Jankowski et al. (2011) is weinig onderzocht wat uniek is aan de 

geestelijke verzorging en wat het werk van de geestelijk verzorger eigenlijk bijdraagt aan de 

gezondheid van een cliënt. In dit onderzoek is op de uniciteit en bijdrage van de geestelijke 

verzorging in het werkveld van de ggz enig licht geschenen. Zowel cliënten als collega’s 

zagen namelijk, op een manier, dat de geestelijk verzorger zijn of haar werk uitvoert op eigen 

wijze. Zo benoemen cliënten dat de geestelijk verzorger een eigen rol of taak heeft, waardoor 

de cliënt met dingen terecht kan bij de geestelijk verzorger die hij of zij bij andere 

hulpverleners niet kwijt kan of wil. De geestelijk verzorger biedt zogezegd een ingang tot 

gesprekken die er een andere inhoud op na houden. Die gesprekken ervoeren de cliënten ook 

anders dan gesprekken met andere hulpverleners, mede door de vragen die de geestelijk 

verzorger stelt, het respect en de erkenning die de geestelijk verzorger op eigen wijze geeft en 

de vrijplaats die de geestelijk verzorger biedt. De collega’s benoemen dat de geestelijk 

verzorger een sensitiviteit heeft voor taal en bedreven is in betekenisgeving en een bepaalde 

verdieping, alsook dat alles er bij de geestelijk verzorger er mag zijn – ook de niet medische 

kanten.  

 Verder stellen Jacobs (2020) en Jankowski et al. (2011) dat er vraagtekens zijn 

omtrent welke handeling het beste is voor welke cliënt naar gelang de situatie van de cliënt. 

Hier kan een bruggetje worden gemaakt naar de kritiek die in deze thesis aan bod is gekomen 

met betrekking tot samenhang en herstel. Wat betreft samenhang stelt McAdams (2006) dat 

coherente verhalen als goede verhalen worden gezien, waarmee incoherente verhalen worden 

gediskwalificeerd. Incoherente narratieven of vertellers van incoherente narratieven kunnen 

uitgesloten worden – terwijl heftige gebeurtenissen soms te onbegrijpelijk zijn om in een 

samenhangend geheeld te passen (Schuhmann & van der Geugten, 2017). Sommige 

incoherente narratieve aspecten worden zodoende als irrelevant beschouwd. Samenhangende 

verhalen lijken dan eerder gericht op de toehoorder, dan dat het ten dienste staat van de 

verteller. De kritiek op hersteldenken luidt dat hersteldenken een crisisloze wereld impliceert 

(Kusters & Boertien, 2018) alsook dat herstel als altijd haalbaar en benijdenswaardig wordt 

gezien. Dat maakt het niet halen van herstel een individueel falen (Bracke, 2016; Olick, 

2016).  

 Nu lijkt de geestelijk verzorger, tot op zekere hoogte, zijn of haar handelingen omtrent 

de narratieve focus op samenhang en hersteldenken juist goed aan te sluiten op de situatie van 

een cliënt. Zo benoemen enkele geestelijke verzorgers expliciet dat een samenhangend 
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levensverhaal kan leiden tot zingeving, maar dat het ook niet altijd haalbaar is om tot een 

samenhangend levensverhaal te komen of de cliënt te volgen. Wanneer er teveel chaos is bij 

een cliënt om te verdiepen of te reflecteren, bieden geestelijk verzorgers in dit onderzoek 

ruimte voor een verhaal. Hiervoor hoeft het verhaal niet samenhangend te zijn. Daarnaast 

vertellen geestelijk verzorgers ook dat zij de cliënt proberen gerust te stellen door te zeggen 

dat het niet erg is als het onbegrijpelijk is, of sturen ze aan op een acceptatie van de 

onbegrijpelijkheid van sommige dingen of gebeurtenissen. Ook de narratieve manier van 

luisteren is een narratieve benadering die specifiek wordt ingezet bij onsamenhangende 

verhalen. Door narratief te luisteren lopen geestelijk verzorgers namelijk niet stuk op de 

details en kunnen ze toch de grote lijn van een verhaal volgen.  

Tegelijkertijd kan over dit narratief luisteren ook kritisch worden gedacht. Is de 

geestelijk verzorger hier niet alsnog opzoek naar een vorm van samenhang ten behoeve van 

zichzelf? Wellicht legt de geestelijk verzorger door deze vorm van luisteren een interpretatie 

in het verhaal, die zich helemaal niet in het verhaal bevindt. Daarnaast geven geestelijk 

verzorgers aan dat, om met de ander goed mee te kunnen denken, het wel belangrijk is dat ze 

de ander kunnen volgen. Wanneer zij de ander niet kunnen volgen, gaan geestelijk verzorgers 

toch vragen stellen. Ook hier lijkt de geestelijk verzorger zodoende aan te sturen op een 

enigszins samenhangend en navolgbaar verhaal. Dat vragen stellen proberen ze wel op een 

liefdevolle, geruststellende manier te doen. Al met al kan in ieder geval gesteld worden dat de 

geestelijk verzorgers in dit onderzoek een welbewuste koorddans uitvoeren. Enerzijds geven 

de geestelijk verzorgers in dit onderzoek ruimte aan het onbegrijpelijke en het 

onsamenhangende, anderzijds kijken ze naar waar wel begrijpelijkheid en samenhang zit en of 

daar iets mee gedaan kan worden. Zodoende wordt in het handelen telkens gezocht naar de 

aansluiting bij de cliënt en diens situatie.  

Hierop aansluitend komt in enkele interviews naar voren dat het herstelverhaal soms 

de vorm van een ideaal verhaal kan aannemen. In het theoretisch kader is aangehaald hoe 

herstel wel als een eigen verantwoordelijkheid wordt gezien, waarbij het niet halen van herstel 

een individueel falen wordt. ‘Herstel’ zou ingekapseld zijn binnen een neoliberaal vertoog en 

passen bij de huidige participatiesamenleving, aldus Keukens (2016). Is het herstelverhaal in 

de ggz misschien te zeer een ideale en verplichte plot aan het worden? Welke ruimte is er nog 

voor negatieve of gefragmenteerde verhalen? Verhalen waarbij mensen wellicht ongemak 

ervaren, maar die er toch ook zijn. Er zou voor gepleit kunnen worden, dat er in de ggz meer 
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oog en ruimte komt voor de negatieve en gefragmenteerde verhalen die misschien niet in de 

hersteltendens passen.  

 Uit literatuur is verder naar voren gekomen dat interdisciplinaire samenwerking 

belangrijk is om een integraal hulpsysteem aan te kunnen bieden, waartoe hulpverleners goed 

moeten weten wat ieders rol is en goed met elkaar moeten communiceren (Bronstein, 2003; 

O’Conner & Fisher, 2011; Alvares & Coiera, 2006). De behandelaren die voor dit onderzoek 

zijn geïnterviewd, kennen een goede samenwerking met de geestelijk verzorger. Ze weten in 

algemene lijnen goed wat het werk van de geestelijk verzorger inhoudt en spreken zich 

positief uit over de narratieve aspecten van het werk van de geestelijk verzorger. Wanneer er 

eenmaal een prettige samenwerking is geweest, legt dit tevens een voedingsbodem voor mee 

samenwerkingen in de toekomst. Echter is ook duidelijk geworden dat de samenwerking 

tussen geestelijk verzorgers en andere disciplines in dit onderzoek vrij minimaal is – ook al 

spraken geestelijk verzorgers wel de wens uit om meer samen te werken met andere 

disciplines. De geestelijk verzorgers hebben  de ervaring dat zij weinig in beeld zijn bij andere 

disciplines, en dat het beeld dat ervan hun heerst onvolledig of deels incorrect is. Hierop 

aansluitend wordt het voor de geestelijk verzorger steeds belangrijker om zich te profileren en 

een duidelijke professionele identiteit te hebben (Den Toom et al., 2021). Er kan gesteld 

worden dat er onder respondenten in dit onderzoek wel draagvlak is voor geestelijk verzorgers 

en hun narratieve benadering. Niet alleen bij collega’s die bekend met hen zijn, maar ook bij 

cliënten die de rol van de geestelijk verzorger als substantieel anders zien dan die van andere 

hulpverleners. Doordat het lijkt te schorten in de aansluiting van geestelijk verzorgers binnen 

de organisatie, is het aannemelijk dat er kansen voor de geestelijk verzorger en de narratieve 

benadering blijven liggen. Een oproep aan collega’s uit andere disciplines zou kunnen zijn om 

vaker de hand uit te reiken naar de geestelijk verzorger, vooral omwille van de cliënten die 

hierbij gebaat zijn. Dit sluit aan bij de oproep die door Van Megen & Verhagen (2012) is 

gedaan. Namelijk, dat er van professionals in de psychiatrie mag worden verwacht dat zij 

contact, overleg en noodzakelijke samenwerking met geestelijk verzorgers niet uit de weg 

gaan. Een ander voorstel zou kunnen zijn dat de geestelijk verzorger ervoor pleit om plaats te 

nemen in behandelteams, opdat de geestelijk verzorger zelf kansen kan signaleren om de 

narratieve benadering in te zetten. Hier ontstaat mogelijkerwijs een spanningsveld met de 

vrijplaats van de geestelijk verzorger. Die vrijplaats blijkt in de optiek van cliënten een 

belangrijk gegeven om zo vrij mogelijk te kunnen spreken. Tegelijkertijd zou het toch 

mogelijk moeten zijn om bijvoorbeeld deel te nemen aan een multidisciplinair overleg en niet 
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al te diep in te gaan op de gespreksvoering tussen cliënt en geestelijk verzorger. Zo kan een 

geestelijk verzorger plaatsnemen in een behandelteam, zonder daarbij de vrijplaats op te 

hoeven geven.  
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Bijlagen 

1 Informatiebrief 
 

Onderzoek: De rode draad van het verhaal 

Waarom dit onderzoek?  

Beste deelnemer,  

Voor mijn afstudeerscriptie aan de Universiteit voor Humanistiek doe ik een onderzoek naar 

het inzetten van verhalen/de narratieve benadering in de GGZ door geestelijk verzorgers. Het 

is namelijk gebleken dat soms onbekend is wat de geestelijk verzorger doet en waarom de 

geestelijk verzorger bepaalde dingen doet. Ook is het (in literatuur) deels onduidelijk wat de 

geestelijk verzorger bijdraagt aan zorg. Hier hoopt dit onderzoek een bijdrage aan te leveren, 

door zowel geestelijk verzorgers, behandelaren en voormalig cliënten te interviewen over het 

werk van de geestelijk verzorger en de narratieve benadering/levensverhalen. De hoofdvraag 

van dit onderzoek luidt: Met welke doelen zetten humanistisch geestelijk verzorgers in de 

GGZ een narratieve benadering in, en wat zijn de voor- en nadelen van die benadering? 

De narratieve benadering wordt in dit onderzoek breed opgevat, het gaat er vooral om hoe de 

geestelijk verzorger zelf naar de benadering kijkt en dit inzet. Het werken met levensverhalen 

zou een voorbeeld kunnen zijn van het werken met narrativiteit.  

Wat betreft de humanistisch geestelijk verzorgers zal het vooral gaan over hoe en waarom zij 

een narratieve benadering inzetten. Het is voor mij niet noodzakelijk dat de HGV'er expliciet 

een narratieve methodiek gebruikt, het is ook oké als men zich bijvoorbeeld in 

gespreksvoering deels baseert op/geïnspireerd weet door narratieve theorie/theorieën. In de 

interviews met andere behandelaren zal het vooral gaan over hoe zij denken over het werk van 

en het samenwerken met de geestelijk verzorger. In het interview met de collega is het ook 

mogelijk dat citaten uit het interview met de geestelijk verzorger worden voorgelegd. De 

collega zal dan worden gevraagd om vanuit eigen discipline hierop te reageren. De cliënten 

zal vooral worden gevraagd naar hun ervaring met het vertellen van hun levensverhaal aan de 

geestelijk verzorger.  

Voor- en nadelen van deelname aan het interview 

De interviews zullen ongeveer één à anderhalf uur duren. Dit betekent dat het meedoen aan 

dit onderzoek in ieder geval één uur van uw tijd vraagt. De interviews zullen worden 

opgenomen, en later worden uitgeschreven. Tijdens het interview kunnen persoonlijke vragen 

worden gesteld. Het is belangrijk om te weten dat u nooit verplicht bent om de vragen te 

beantwoorden; u mag altijd weigeren en u hoeft ook niet uit te leggen waarom u de vraag niet 

wilt beantwoorden. Door mee te doen aan dit onderzoek, kunt u wel een bijdrage leveren aan 

het inzichtelijker maken van geestelijke verzorging/de narratieve benadering. Het kan 

misschien zelfs prettig zijn om uw persoonlijke ervaringen en gedachten te delen.  

Informatie over deelname 

- Deelname aan dit onderzoek en de interviews zijn geheel vrijwillig. Als u niet wil 

meedoen, dan hoeft dat niet. 
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- U mag altijd stoppen met het onderzoek. U hoeft niet te vertellen waarom u wilt 

stoppen. Er zijn geen gevolgen wanneer u besluit om te stoppen.  

- De interviews worden opgenomen en uitgeschreven. De opnames zullen, nadat ze zijn 

uitgeschreven, worden verwijderd. De uitgeschreven interviews worden opgeslagen op 

een netwerk van de Universiteit voor Humanistiek, die daar speciaal voor is bestemd. 

Alleen de onderzoeker (Mirte Bruns) heeft toegang tot die gegevens. Uw eigen naam 

zal niet worden gebruikt in het onderzoek, en ook niet in de opgeschreven gegevens. 

Zo wordt er geprobeerd om verhalen zo anoniem mogelijk te maken, door persoonlijke 

gegevens zoveel mogelijk weg te laten. Het hele interview zal niet zichtbaar zijn in het 

onderzoek, maar er zullen wel citaten worden gebruikt. Het onderzoek wordt 

openbaar, dus het zou kunnen dat mensen die u kennen uw verhaal herkennen en dus 

weten wie u bent.  

- U wordt verzocht om het uitgeschreven interview terug te lezen. Het biedt u de 

mogelijkheid om te controleren of wat is opgeschreven, klopt met uw beleving. U kunt 

aangeven of u bepaalde zaken wil schrappen uit het interview. Die zaken worden dan 

niet gebruikt in het onderzoek en zullen ook niet meer zichtbaar zijn in het 

uitgeschreven interview. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om, indien gewenst, 

andere zaken toe te voegen aan het interview.  

- De toestemming die u geeft, geldt voor de duur van dit onderzoek. De verwachting is 

dat dit onderzoek rond maart/april 2022 wordt afgerond.  

- De gegevens worden 10 jaar opgeslagen.  

 

Ik zou het zeer waarderen als u wilt deelnemen aan mijn onderzoek. Als u verder vragen 

heeft, of andere zaken wil bespreken kunt u contact opnemen met: 

Mirte Bruns 

mirte.bruns@uvh.nl  

 

Hartelijke groet, 

Mirte Bruns  

 

N.B. belangrijke websites, die handig zijn om voor u te hebben, of voor als u vragen of 

klachten heb die u met iemand anders zou willen bespreken: 

https://www.uvh.nl/onderzoek/onderzoek-aan-de-uvh/vragen-deelnemers-onderzoek 

https://www.uvh.nl/onderzoek/onderzoek-aan-de-uvh/wetenschappelijke-integriteit 
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2 Informed Consent Formulier 
 

Toestemmingsformulier  

Onderzoek: De rode draad van het verhaal. Over zingeving, samenhang en het 

waarom van een narratieve benadering door humanistisch geestelijk verzorgers in de 

geestelijke gezondheidszorg 

 

Ondertekende beaamt dat: 

- De informatiebrief is gelezen en begrepen  

- Er genoeg ruimte is geweest om vragen over het onderzoek te stellen 

- Dat duidelijk is dat deelname aan het onderzoek vrijwillig is.  

- Dat duidelijk is dat altijd met het onderzoek mag worden gestopt, zonder een reden te 

hoeven geven.  

- Dat de te verzamelen gegevens (geanonimiseerd en gecodeerd) mogen worden 

gebruikt.  

- Dat de te verzamelen gegevens 10 jaar mogen worden opgeslagen.  

- Dat bij deze toestemming wordt gegeven voor deelname aan het onderzoek.  

 

Deelnemer 

Datum     Naam    Handtekening 

 

 

 

 

Onderzoeker 

Datum     Naam    Handtekening  

 

 

 

 

 

 



81 

 

3 Interviewguides  

Interviewguide – Humanistisch Geestelijk Verzorger  

 

- Mezelf voorstellen en mijn onderzoek toelichten 

- Laten lezen en ondertekenen informed consent formulier  

- Opname starten 

- Let op: doorvragen naar voorbeelden  

 

Vraag 1 

a. Zou je willen beginnen me iets te vertellen over waarom je geestelijk verzorger bent 

geworden en waarom je in de ggz bent gaan werken? 

b. Wat is volgens jou de taak van een humanistisch geestelijk verzorger in de ggz? 

 

Vraag 2  

a. Wat versta jij onder een narratieve theorie of benadering? 

b. Zijn er specifieke auteurs waardoor jij je laat inspireren, en zo ja; welke en waarom? 

 

Vraag 3 

a. Op welke manier of manieren zet jij een narratieve benadering in, in jouw werk? Heb 

je hier misschien een praktijkvoorbeeld van?  

b. Welke doelen hoop je te bereiken als je een narratieve benadering inzet?  

c. Als je denkt aan het werkveld van de ggz en haar cliënten. Zijn er dan dingen 

waardoor de narratieve benadering juist goed inzetbaar is in de ggz, of dingen waarop 

je moet letten als je een narratieve benadering inzet in de ggz? Zijn er ook moment 

waarop jij de narratieve benadering bewust niet inzet? 

 

Vraag 4 

In literatuur over de narratieve benadering en over zingeving, kom ik het begrip ‘samenhang’ 

nogal eens tegen. ‘Samenhang’ of ‘begrijpelijkheid’ wordt ook gezien als een aspect van 

zingeving, wat onder andere bewerkstelligd zou kunnen worden door een samenhangend 

verhaal.  

a. In hoeverre houd jij je in jouw gesprekken bezig met ‘samenhang’ of 

‘begrijpelijkheid’?  

b. In hoeverre is het voor jou belangrijk dat je een cliënt kan volgen? Wat doe je als je 

een cliënt niet kan volgen? In hoeverre vind je het belangrijk dat een cliënt zichzelf en 

het leven begrijpt?  

c. In welke mate is het voor jou belangrijk dat een cliënt een samenhangend verhaal weet 

over te brengen?  
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Er wordt ook wel gesteld dat samenhang gaat over een gefundeerd antwoord op de vraag hoe 

de wereld in elkaar steekt.  

d. Hoe verhouden de veelal gefragmenteerde en zware levensverhalen die cliënten in de 

ggz met zich mee kunnen brengen tot dit begrip ‘samenhang’, volgens jou?  

e. De narratieve benadering heeft ook raakvlakken met de herstelbeweging binnen de 

ggz, wanneer we bijvoorbeeld denken over het herstelverhaal. Hoe verhoud jij je tot 

dit hersteldenken? 

 

Vraag 5 

 

a. Werk je samen met andere hulpverleners/disciplines, en zo ja; hoe ziet die 

samenwerking er in grote lijnen uit? Hoe verhoud jij je tot interdisciplinaire 

samenwerking?  

b. Wanneer je denkt aan de andere behandelaren met wie jij samenwerkt. Op wat voor 

manieren zou je zeggen dat een narratieve benadering aansluit of, aanvult op hun 

werk? Botst het werken met een narratieve benadering ook op een manier met hun 

werk? 

c. Heb je het idee dat andere behandelaren weten wat jouw werk inhoudt? Wat voor 

beeld hebben zij wanneer jij stelt dat je gebruik maakt van een narratieve benadering?  
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Interviewguide – Behandelaren 

- Mezelf voorstellen en mijn onderzoek toelichten 

- Laten lezen en ondertekenen informed consent formulier  

- Opname starten 

- Let op: doorvragen naar voorbeelden  

 

Vraag 1 

a. Hoe zou jij jouw rol en taak binnen jouw instelling beschrijven? 

b. Bent u bekend met de narratieve benadering? Zo ja: wat verstaat u hieronder? Maakt u 

hier zelf gebruik van?  

 

Vraag 2  

a.  Waar houdt de geestelijk verzorger zich volgens jou mee bezig? 

c. Wat zijn jouw ervaringen met de geestelijk verzorger?  

d. Welke dingen van de geestelijk verzorger zie je als een aanvulling op jouw werk? En 

zijn er ook zaken waarin het juist botst? 

 

 

Ik zou je nu graag wat citaten willen voorleggen uit mijn interview met de geestelijk 

verzorger met wie jij samenwerkt, en je willen vragen wat jij daarvan vindt vanuit jouw 

discipline. 

 

Vraag 3 

a. Heeft u eerste gedachten, als u dit citaat hoort? 

b. Ziet u overeenkomsten met uw eigen werkwijze/denkwijze? 

c. Ziet u verschillen met uw eigen manier van werken? 

d. Welke invloed kan het werken met verschillende behandelaars op het gebied van 

narrativiteit hebben voor cliënten?  
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Interviewguide – Cliënten 

- Mezelf voorstellen en mijn onderzoek toelichten 

- Laten lezen en ondertekenen informed consent formulier  

- Opname starten 

 

Vraag 1 

a. Hoe kijk jij terug op jouw ervaring met de geestelijk verzorger? Zijn er dingen die je 

prettig en minder prettig vond? 

b. Wat was het meest waardevol in jouw contact met de geestelijk verzorger? En wat was 

het minst waardevol? Wat had je graag anders gezien? 

 

Vraag 2 

a. Waarschijnlijk heb je het in jouw contact met de geestelijk verzorger ook gehad over 

dingen die zijn gebeurd in jouw leven. Hoe vond je het om met de geestelijk verzorger 

te praten over jouw levensverhaal?  

b. Heb je het idee dat het belangrijk was om een samenhangend geheel te vertellen aan 

de geestelijk verzorger? In welke mate voelde je wel/niet begrepen door de geestelijk 

verzorger? Waardoor kwam dat denk je of hoe merkte je dat?  

 

Vraag 3 

a.  Een geestelijk verzorger richt zich als het goed is op zingeving. Wat is zingeving voor 

jou? In hoeverre heeft het praten over jouw levensverhaal bij de geestelijk verzorger 

voor jou bijgedragen aan jouw zingeving?  

b. In hoeverre is het voor jou belangrijk om samenhang te ervaren in jouw leven en in de 

wereld? Denk je dat het praten over jouw levensverhaal jou heeft geholpen om je 

ervaringen en jezelf als een samenhangend geheel te ervaren?  

c. Denk je dat het praten met de geestelijk verzorger over jouw levensverhaal heeft 

geholpen om de wereld en jezelf beter of anders te begrijpen? In welke mate is dat 

wel/niet belangrijk? 

d. Gebeurde het weleens dat je door met de geestelijk verzorger te praten over jouw 

levensverhaal, je werd herinnerd aan je kracht en je kunnen? Weet je daar misschien 

nog een voorbeeld van?  

e. Heeft het praten over jouw levensverhaal iets bijgedragen aan de mate waarin je 

structuur of patronen ziet in het leven? 

f.  In hoeverre denk je dat het praten over jouw levensverhaal je wel of niet heeft geholpen 

om je te richten op de toekomst en eventuele doelen?  

 

Vraag 4 
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a. Zou je me iets willen vertellen over de verschillende behandelaren waarmee jij in 

contact bent geweest in de ggz (noem naam instelling)? 

b. Hoe vond je het om met die verschillende behandelaren van doen te hebben?  

Waren de verschillende behandelaren op elkaar afgestemd? Sloten adviezen op elkaar 

aan of waren ze tegenstrijdig? Wat vond je van de geestelijke verzorging in 

verhouding tot de andere gesprekken die je voerde met andere behandelaren?  
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4 Citaten 

Citaten interview 1 

1.1 Ik had bijvoorbeeld een cliënt, een wat oudere man en dan is de kennismaking eigenlijk zo 

van, goh, ik ben benieuwd wie je bent, vertel eens over jouw verhaal. Dus dan gaat iemand 

vertellen en vertellen en vertellen en dan komt er een heel verhaal. En dan merk ik op een 

gegeven moment dat er emotie zit op bepaalde stukken of frustraties... waar die geen rust over 

kan vinden... ik hoorde heel erg dat hij veel spijt had van hoe dingen waren gelopen en ik 

dacht ook ja als iemand veel spijt heeft is het ook goed daar iets tegenover te zeggen, dus ook 

trots. Dus toen zei ik van nou we gaan kijken van waar je allemaal in je leven spijt over hebt 

en dat gaan we gewoon op een rijtje zetten en we gaan ook op een rijtje zetten waar je 

allemaal trots op bent. Dus dan ga je eigenlijk dat levensverhaal met een bepaalde bril 

nalopen. 

 

1.2 We komen er dan zo op uit van nouja... je kan die spijt... je kan het verleden niet 

veranderen, maar je kan er wel van leren. En eigenlijk geeft dat... als je die omwenteling kan 

maken met de cliënt van, je kan het niet veranderen, dus accepteer het... maar je kan er wel 

van leren, dus je hebt kans om naar de toekomst toe te leren van je spijt. En als dat een beetje 

lukt om daar te komen, dan krijg je een soort ruimte om je verhaal anders te gaan vertellen, 

zeg maar. En niet vast te zitten in het verleden. 

 

1.3 Doelen van de geestelijk verzorger bij het inzetten van een narratieve benadering: 

- Dat iemand zich gekend en gezien voelt  

- Een ervaring van coherentie of acceptatie van incoherentie 

- Het gevoel grip of invloed te hebben op hoe je je verhaal vertelt en dat ook nog 

kunnen veranderen naar de toekomst toe. Een soort van agency, dus dat je ziet dat er 

allemaal krachten zijn geweest in iemands leven, waardoor die misschien het gevoel 

had dat hij geleefd werd of geen invloed had of heel veel verdriet heeft meegemaakt. 

En dat als je zegt: nou nu maak je dus zelf er een verhaal van en kun je meer die 

kracht hebben om te zeggen van dat was niet fijn wat is gebeurd, maar nu mag ik wel 

verder ook zelf keuzes maken.  

 

1.4 Ik had dan een cliënt, die heeft het gevoel dat hij zeg maar volgende week onder een auto 

komt. Maar dat heeft hij zeg maar al twintig jaar. Maar hij is dus altijd een soort van bezig 

met ik ga bijna dood. Toen heb ik samen met hem zijn begrafenis voorbereid, omdat hij dat 

graag wou doen. Dat ik zijn begrafenis zou begeleiden. 
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Citaten interview 3 

3.1 He... iemand kan dingen vertellen die heel... heel wonderlijk zijn, die heel ver liggen van 

wat buiten ik ervaar als werkelijkheid of als waarheid... maar ik zit niet op de stoel van een 

psycholoog of een psychiater die moet diagnosticeren en moet kijken oh heeft iemand 

misschien last van een waan of niet. En eh... dat referentiekader van psychiatrische eh… 

ziektebeelden neem ik wel mee, en dat heb ik wel nodig om dat ik daar ook goed te kunnen 

doen... want voor je weet het raak je... want als je dat niet hebt kan je ook zelf verzanden. 

Maar het is niet mijn primaire referentiekader, mijn primaire referentiekader is echt wel wat is 

de subjectieve ervaring van die persoon... en welke he... ja zingevingsaspecten zitten hierbij 

die mogelijk misschien vastlopen of welke existentiële thema’s zitten hierin... en dat 

secundaire referentiekader van de ggz moet je wel echt hebben, maar ik vertrek daar niet 

vanuit. En de narratieve benadering blijft heel dichtbij het verhaal wat iemand over zichzelf 

vertelt... en het medische verhaal staat daarin op de achtergrond... of even... misschien staat 

het even tijdelijk tussen haakjes, zo... ja. Moet er natuurlijk wel zijn, om iemand goede 

geestelijke gezondheidszorg te bieden, moet dat er zeker zijn. maar bij de geestelijk verzorger 

staat het heel even tussen haakjes... ja. 

 

3.2 Ja... dan moet ik bijvoorbeeld denken aan... iemand die... eh... de... het verhaal heeft, de 

ervaring heeft een hele grote zware opdracht gekregen te hebben. Ehm... maar dat eigenlijk 

echt niet wil uitvoeren. Maar in haar verhaal is... er is wel een optie om het niet te doen, maar 

het is ook geen optie om het niet te doen... En... zij vond het zelf heel vreemd. Omdat ze zegt 

van die opdracht heb ik gekregen... ehm... van boven, terwijl ik helemaal niet religieus ben. 

Hoe kan dit? Wat gebeurt er? Zo... maar ondanks dat... het verhaal, haar ervaring eigenlijk 

helemaal niet matcht met haar culturele context... is het toch super waar, en kan zij dit niet 

buiten denken. En ik denk dat dan... ook niet per se direct zin heeft om het dan over de 

waarheid of de onwaarheid ervan te hebben... maar wel te kijken; hoe kan je omgaan met 

die... ervaring, anders dan wat er nu gebeurt. Nu is er heel veel lijdensdruk... eh dus ik... 

parkeer het wel... als zij toetst van he... zij toetst dan van he ik vind dit heel vreemd, vind jij 

dit ook vreemd? Ga ik niet zeggen ik vind dit enorm normaal. Ik vind het belangrijk om 

daarin congruent te zijn, maar ik ga ook niet de discussie aan van is het waar of niet waar, 

want voor haar is het op dat moment haar werkelijkheid.  

 

3.3 ja het kan met wanen en psychosen kan het echt ingewikkeld zijn. ja aan de ene kant denk 

je misschien moet je maar wegblijven van de vraag of het waar is of niet... want dan kan de 

relatie verslechteren... he... ik snap helemaal niet wat je zegt, het complete onzin... dan ben je 

iemand kwijt. Maar als je zegt goh wat interessant allemaal, ik wist niet dat dat waar was. Dan 

bevestig je iemand in... in misschien wel in die waan... en... ja als dat iets is waar iemand echt 

last van heeft, omdat dat het functioneren in de weg staat... dan moet je dat denk ik niet 

willen. Dus ik probeer daar een beetje om heen te dansen, zo... met eigenlijk als doel dat je 

wel iemand erkent en ziet... 

 

3.4 iemand die zo... op een eh een zoektocht is als het gaat over levensbeschouwing en 

zingeving... omdat de familie haar heel erg, haar religieuze identiteit heel erg bepaalt en heel 
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erg vastzet en daarin heel weinig ruimte is voor exploreren... en als zij daar van afwijkt dat dat 

ook heel erg... eh... gekaderd als eh slecht. Dus er wordt haar eigenlijk een soort verhaal 

opgedrongen he... jij bent dit... en je moet zo en zo en zo leven en als dat niet zo is dan ben je 

afvallig... of... slecht... of ga je naar de hel. Ehm... en dit is iemand die deels door haar 

levensgebeurtenissen, maar deels ook wel door psychiatrische eh... ehm... klachten... en de 

hulp die erbij ontvangen is... wat meer afstand ervaart. Of letterlijk afstand in woonlocatie 

maar ook afstand heeft omdat je natuurlijk in therapie vaak gaat kijken naar je 

familiegeschiedenis, dus zij heeft wat meer afstand tussen haar familie. Of heel erg die wens... 

voelt van oh maar ik pas daar niet, qua religieuze identiteit. Maar ik weet eigenlijk ook niet 

waar ik dan wel pas... dat is dan het grote open. Die grote zoektocht... het gevoel hebben van 

ik mag niet exploreren... en daarin... ehm... ben ik heel erg bezig met narratieve begeleiding, 

omdat ik onderzoek met haar welk verhaal wordt er over jou verteld door jouw familie. He dat 

schemert natuurlijk altijd door in het verhaal wat zijzelf vertelt, die context die speelt altijd 

mee, maar ik ben ook aan het zoeken hoe kan je je verhaal vertellen wat echt jouw verhaal is, 

waarin jij niet het lijdend voorwerp bent van het verhaal van anderen, maar waarin jezelf een 

eigen actor bent die regie heeft 
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Citaten interview 6 

6.1 Mijn cliënten zitten in een systeem waarbij vooral wordt gekeken naar ziekte en 

diagnoses... en dat is een heel beperkt narratief. En wat ik altijd zeg als ik vertel over mijn 

werk is dat ik juist ook wil kijken naar de mens... naar wie die persoon nog meer is. Behalve 

diagnose en ziek zijn. Dus juist ook wat die persoon... wat gezonde kanten zijn in die persoon 

en hoe dat verbonden is met identiteit.  

 

6.2 Een paar weken geleden sprak ik een mevrouw die ik ook al kende uit eerdere opnames. 

Die heel veel verdriet heeft. En depressie en angsten. Ik ging met haar een stukje wandelen... 

dan begint het dus daarbij van... ja dit is mijn, dit is waar ik last van heb. Van mijn depressie. 

En nu ben ik hier dus weer. En toen gingen we praten over, over haar leven op dat moment, 

en toen vertelde ze over dat haar partner tijdens de vorige opname iemand anders had 

ontmoet. En verliefd was geworden op iemand anders. En daardoor waren ze dus uit elkaar 

gegaan, nadat zij weer thuiskwam. Na de vorige opname. En toen hadden we ineens heel lang 

gesprek over... verlies en liefdesverdriet eigenlijk en hoe dat dan voelt. En toen kon ik ook 

vanuit mijn eigen ervaringen dingen met haar delen, want ik heb ook weleens liefdesverdriet 

gehad en een gebroken hart... en hoe ik daar mee om ben gegaan en wat mij heeft geholpen. 

En toen hadden we daar dus een heel goed gesprek over en ook over van in hoeverre dan dus 

dat verhaal over die depressie en angsten altijd meteen op de voorgrond treed als er iets met 

haar aan de hand is... en dat dus niemand, inclusief zij, dan denkt aan... ja, ik heb gewoon een 

gebroken een hart. Ik ben gewoon echt heel verdrietig, mijn partner is verliefd op iemand 

anders geworden. En dat is denk ik wel een voorbeeld van hoe zo’n diagnose dus bijvoorbeeld 

een groot verhaal kan zijn en hoe een klein verhaal dan dat weer kan nuanceren en kan laten 

zien van ja niet alles past, niet alles valt meteen samen met dat grote verhaal, er zijn meer 

kleuren op het palet zeg maar. 

 

6.3 Omdat het hersteldenken zo inderdaad, herstel neerzet als een mooi afgerond verhaal; ja je 

wordt ziek en alle samenhang is zoek... en dan op een gegeven moment, naarmate je in 

behandeling bent en  aan jezelf werkt komt er dus een integratie van je ziek zijn in je leven... 

en dan kan je weer... op een gegeven moment noem je jezelf hersteld als je dus weer mee kan 

doen in de maatschappij met misschien wel dat je niet meer dezelfde bent als voordat je ziek 

werd, maar je hebt er wel op zo’n manier heb je dat allemaal geïntegreerd in je leven dat je 

weer een productief, functionerend, participerend mens in de maatschappij bent. 

 

6.4 En ik weet ook bijvoorbeeld van andere disciplines, de plekken waar ik kom die zijn 

gewoon, die moet je eigenlijk meer zien als een ziekenhuis. Dus, de behandeling gaat vooral 

over medicatie... en dat zijn de behandelaren, dat zijn artsen en psychiaters. En alle andere 

disciplines, de psychologen, psychomotorisch therapeuten, agogisch medewerkers, die 

worden al amper gezien door de psychiaters en de artsen en dan zijn wij nog een stapje verder 

doordat wij ook niet in de dossiers komen. Dus daar is gewoon zo weinig animo voor om met 

ons samen te werken. Dat wordt echt lobbyen en investeren en hard werken. 
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5 Codeboom en networkviews  

 

Codeboom 

 

 

Figuur 2 

Networkview deelvraag 1 
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Figuur 3 

Networkview deelvraag 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 

Networkview deelvraag 3 
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Figuur 5 

Networkview deelvraag 4 
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