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Samenvatting 

 

Jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid maken op jonge leeftijd ingrijpende 

ervaringen mee, die vaak een grote of levenslange impact hebben. Deze ingrijpende 

ervaringen kunnen leiden tot bestaansvragen en existentiële zingevingsthema’s, die spelen in 

een levensfase waarin de verwerkelijking van de eigen identiteit en het vinden van ‘zin’ in het 

leven van groot belang zijn voor de eigen ontwikkeling. Ingrijpende ervaringen kunnen een 

verlies van ‘zin’ betekenen, waardoor deze eigen ontwikkeling onderbroken wordt. In dit 

onderzoek is onderzocht wat er speelt qua existentiële zingevingsthema’s en bestaansvragen 

onder jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz en of er zorgbehoeften zijn op 

dit gebied. Door middel van interviews met cliënten (17 tot 31 jaar, N=11) is onderzocht of 

bestaansvragen (gebaseerd op Anbeek) de ruimte kunnen bieden voor existentiële 

zingevingsthema’s (gebaseerd op Yalom) en daarmee mogelijke handvatten zouden kunnen 

aanreiken voor de invulling van ‘zingeving’ in de behandelcontext voor deze doelgroep. Door 

middel van kwalitatieve methoden van data-verzameling en -analyse is er een thematische 

analyse uitgevoerd aan de hand van deductieve en inductieve codes. Uit de resultaten blijkt 

dat zingeving belangrijk is voor de doelgroep in de herstelfase. Alle vijf existentiële 

zingevingsthema’s (vrijheid, isolatie, betekenisloosheid, dood en identiteit) komen naar voren 

in de gesprekken met respondenten. Ook geven zij aan behoefte te hebben aan meer ruimte 

voor gesprek over deze thema’s en bijbehorende sub-thema’s. Respondenten hebben de 

gesprekken over (existentiële) zingeving als positief ervaren. Een grote mate van diversiteit 

onder de respondenten droeg bij tot nader inzicht in de subjectieve ervaringen en opvattingen 

over zingeving. De bestaansvragen, die voor dit onderzoek werden afgeleid uit het werk van 

Anbeek, kunnen mogelijk een manier zijn om invulling te geven aan ‘zingeving’ in de 

behandelcontext van de ggz voor jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid. Een aantal 

van de toegepaste bestaansvragen lijkt bruikbaar voor de praktijk. De uitkomsten van dit 

onderzoek kunnen daardoor bijdragen aan verbetering van het zorgaanbod voor de doelgroep 

en sluiten tevens aan bij huidige opvattingen over herstelgerichte zorg in de psychiatrie en het 

Positieve Gezondheid-model van Machteld Huber.   
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“Dappere mensen deel 1” 

 

Het leven 

groot of klein te leven  

in ons allen 

zit soms een zwart gat 

grote kleine angsten af en toe 

zo dapper bang te zijn 

voor de dood of de dag 

Dromen voor de toekomst soms 

doelen voor de korte termijn omdat 

wat dan anders 

zo nu en dan een echte lach 

Je weet niet half 

je eigen kracht 

berensterk sta je stilletjes  

schreeuwend op de weg  

Pak een hand 

laat hem los 

pak hem vast 

 

“Dappere mensen deel 2” 

 

Kan alles anders 

is het maar net 

hoe je het zelf wilt 

Kan je de steen omdraaien 

Een muur afbrokkelen de 

bakstenen één voor één 

in een straat leggen 

en de weg belopen 

die je net hebt gemaakt 

En zou die dan 

ook zo gaan, of komt er een bocht 

komt er een gat 

werkzaamheden wegversperring ongeluk 

boem total loss of toch 

nog net ontsnapt 

Omleiding afslag 

nieuwe weg 

Kronkelig, 

of recht – 

 

 

 

Marlous de Vries, 31 maart ‘22 
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1. Inleiding en probleemstelling 

 

1.1 Inleiding 

 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert dat er sprake is van een 

toename van jonge mensen in de ggz in Nederland met ernstigere, complexere en meer 

chronische problematiek1. Een doorbreking van het normale leven, wat doet dat met mensen? 

‘Jong zijn’ kan bloeien betekenen, ontdekken, vrijheid, de wereld aan je voeten. ‘Jong zijn’ 

kan ook worsteling betekenen, verdwalen, niet weten, de wereld te groot.  

Dit onderzoek gaat over wat er speelt qua existentiële zingevingsthematieken en 

bestaansvragen onder jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz: jonge mensen 

van wie het leven ingrijpend is onderbroken. De resultaten zijn gebaseerd op interviews met 

cliënten, waarin bestaansvragen, zoals ontleend aan het werk van Christa Anbeek, onderzocht 

zijn als mogelijke methode om ruimte te geven aan ‘zingeving’ in de behandelcontext van de 

doelgroep. Zingeving blijkt belangrijk te zijn voor de doelgroep in de herstelfase. De 

ingrijpende psychotische ervaringen en blijvende kwetsbaarheid leiden tot diverse existentiële 

zingevingsthema’s waar de jongvolwassenen veel mee bezig blijken te zijn. De gewenste 

ruimte hiervoor kan gecreëerd worden door het stellen van bestaansvragen. In deze 

masterscriptie wordt het uitgevoerde onderzoek en de bijbehorende literatuur, resultaten en 

conclusies gepresenteerd.  

 

 

1.2 Probleemstelling 

 

1.2.1 Zingeving in de psychiatrie 

 

Volgens Machteld Huber (arts, onderzoeker en grondlegger gedachtegoed Positieve 

Gezondheid) is zingeving één van de pijlers die bijdragen aan ‘gezond zijn’: “Gezondheid is 

breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en 

zelfmanagement staan steeds meer centraal.” 2 In haar ‘web van positieve gezondheid’ noemt 

 
1 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 15 maart 2021. Onvoldoende hulp voor jongeren met 
ernstige psychische problemen | Nieuwsbericht | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl) 
2 Institute for Positive Health, 2020. Positieve gezondheid - Institute for Positive Health (iPH) 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/15/onvoldoende-hulp-voor-jongeren-met-ernstige-psychische-problemen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/15/onvoldoende-hulp-voor-jongeren-met-ernstige-psychische-problemen
https://www.iph.nl/
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zij zes pijlers die bijdragen aan welzijn: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, 

kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren3.  

Ook in de herstelpsychiatrie wordt zingeving als belangrijke component gezien, 

bijvoorbeeld door Leamy en collega’s (2011). Zij stelden na systematische 

literatuuronderzoek een conceptueel model op voor persoonlijk herstel in de geestelijke 

gezondheidszorg, bestaande uit vijf herstelprocessen: Connectedness, Hope, Identity, 

Meaning in life en Empowerment (CHIME) (Leamy et al., 2011).  

‘Zingeving’ lijkt in het herstelproces van waarde te zijn, maar ‘zingeving’ blijkt veelal 

lastig vorm te geven in de behandelcontext doordat ‘zingeving’ nog moeilijk te definiëren is 

(Hoenders & Braam, 2020; Jacobs, 2020). De ruimte voor zingeving in de behandelcontext 

blijft hierdoor vaak nog beperkt in de praktijk3.  

 

1.2.2 Existentiële zingevingsthema’s en bestaansvragen 

 

De existentiële denker en psychotherapeut Irvin Yalom (1980) stelt dat de mens vier 

‘ultimate concerns’ heeft. Vier ultieme zorgen van existentiële aard die de mens in het leven 

tegen kan komen na ingrijpende gebeurtenissen. Dit zijn de dood, vrijheid, isolatie en 

betekenisloosheid (Yalom, 1980). In dit onderzoek zijn de vier ultieme zorgen samen met het 

thema identiteit ‘existentiële zingevingsthema’s’ genoemd.  

In het boek De berg van de Ziel (2013) gaan Christa Anbeek (theoloog en geestelijk 

verzorger) en Ada de Jong ook op zoek naar ultieme vragen, door hen ‘oervragen’ genoemd, 

die de mens zichzelf stelt na ingrijpende en levens-veranderende gebeurtenissen. Zij 

expliciteren acht ‘oervragen’ om de confrontatie met het existentiële te duiden (Anbeek & De 

Jong, 2013). Hier gebruik ik de term bestaansvragen, voor vragen gebaseerd op de 

‘oervragen’, die gaan over het bestaan in brede zin en niet zomaar te beantwoorden zijn. 

Muthert (2006) noemt het levensvragen: “het omgaan met vragen die te maken hebben 

met de drie mysteries van het leven: leven, dood en lijden, en gerelateerd zijn aan levensvisie 

en zingeving” (p.202). Vragen die meestal ontstaan in relatie tot een crisis (Muthert, 2007). 

 

 

 

 
3 André Scholten, zorgmanager FACT VIP De Braamberg. Pro Persona ggz, Arnhem.  
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1.2.3 Adolescentie, psychose-kwetsbaarheid en de zoektocht naar ‘zin’ 

 

In de verhouding tussen zingeving en gezondheid lijkt vooral het “subjectieve gevoel 

van zinvolheid in het leven”, het affectieve element van zingeving, belangrijk te zijn voor 

jongvolwassenen (Muthert, 2006, p.287). Jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid 

hebben een crisis meegemaakt, waarin dit subjectieve gevoel van zinvolheid verloren of 

verstoord kan zijn geraakt en (existentiële) bestaansvragen op kunnen komen.    

Volgens het psychosociale ontwikkelingsmodel van Erik Erikson, staat gedurende de 

levensfase van de adolescentie de zoektocht naar en de verwerkelijking van de eigen identiteit 

centraal. Tijdens de adolescentie wordt er gezocht naar waarde en zingeving, naar een eigen 

plek in de wereld, naar intimiteit en verbinding met anderen (Orenstein & Lewis, 2020). Deze 

elementen van Erikson komen terug in de herstelprocessen van het CHIME-model zoals 

hiervoor omschreven, en daarmee lijken deze herstelprocessen voor jongvolwassenen van 

groot belang. Wat betekent het als je jong bent en met de kwetsbaarheid van het leven 

geconfronteerd wordt door een psychose? Wat speelt er in de herstelfase en welke rol zou 

‘zingeving’ kunnen spelen in deze context?   

Ook de narratieve identiteit en het levensverhaal ontwikkelen zich tijdens de 

adolescentie (McAdams, 2012). Door een psychose op jonge leeftijd wordt de eigen 

verwerkelijking echter ingrijpend onderbroken (Kuijer, 2012). Het onderscheid tussen realiteit 

en fictie raakt kwijt, de wereld is erg verwarrend, niet langer te begrijpen en het is moeilijk 

nog betekenis te geven aan dingen die gebeuren (Kuijer, 2012). Samenhang is moeilijker te 

construeren, terwijl juist dit belangrijk is voor het zich vormende levensverhaal en het ervaren 

van een doel, betekenis, heelheid en zin in het leven (Braam et al., 2019).  

In dit onderzoek wordt zingeving opgevat als proces van heroriëntatie en 

betekenisgeving na ingrijpende gebeurtenissen (Park, 2010; Taylor, 2019). Uit eerder 

onderzoek is gebleken dat het kunnen duiden van eerste psychose-ervaringen belangrijk is 

voor jongvolwassenen, en dat dit zou moeten gebeuren vanuit de betekeniskaders van de 

jongvolwassenen zelf (Boydell, 2010). Ook op basis van de ontwikkelingstheorie zou 

zingeving voor jongvolwassenen, die hun identiteit en levensverhaal aan het vormen zijn, 

belangrijk zijn, met name na een ingrijpende gebeurtenis zoals een psychose. Er is echter 

weinig onderzoek gedaan naar de betekeniskaders of (existentiële) zingevingsthema’s en -

vragen van jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid.  
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1.3 Vraagstelling en relevantie onderzoek 

 

In dit onderzoek ga ik op zoek naar een antwoord op de volgende hoofdvraag:  

Wat speelt er bij jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz op het gebied van 

existentiële zingeving en bestaansvragen en op welke manier kan er vormgegeven worden aan 

mogelijke zorgbehoeften op dit gebied in de behandeling van deze doelgroep? 

Dit doe ik aan de hand van een de volgende deelvragen:  

1) ‘Welke bestaansvragen en existentiële zingevingsthematieken spelen er onder 

jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz?’ 

2) ‘Wat gebeurt er wel en niet op het gebied van ‘zingeving’ in de behandeling van 

jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz?’ 

3) ‘Hoe kan er mogelijk invulling gegeven worden aan ‘zingeving’ in de behandeling van 

jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz?’ 

 

 Het onderzoek is gericht op de subjectieve ervaringen en zorgbehoeften van 

respondenten en op een toepassing van de resultaten in de praktijk. Dit kwalitatieve 

onderzoek richt zich daarbij op het verkrijgen van meer inzicht in de belevingswereld van de 

doelgroep. Het onderzoek is vormgegeven met behulp van wetenschappelijke bronnen. De 

gevonden resultaten worden tevens geïnterpreteerd aan de hand van wetenschappelijke 

inzichten. Op deze manier wordt ernaar gestreefd de subjectieve ervaringen in een bredere 

context te plaatsen, kennis over de doelgroep te vergroten en de resultaten toegankelijk, 

inzichtelijk en toepasbaar te maken. Tegelijkertijd maken de kwalitatieve methoden van data-

verzameling en -analyse het mogelijk het subjectieve te waarborgen en hiermee recht te doen 

aan iedere respondent.   

 

1.3.1 Doel van het onderzoek 

 

Met dit onderzoek wil ik bijdragen aan de explicitering van handvatten voor de 

invulling van zingevingsthema’s in de behandelcontext van jongvolwassenen in de 

psychiatrie. De rehabilitatieplannen van de cliënten van het FACT VIP-team (Vroege 

Interventie Psychose) worden geschreven aan de hand van het Positieve Gezondheid-model 

van Huber, maar, het kopje ‘zingeving’ blijft veelal leeg4. Door te beginnen met de woorden 

 
4 André Scholten, zorgmanager FACT VIP De Braamberg, gesprek 21 september 2021 (Pro Persona, 
locatie Arnhem). 
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en bij de behoeften van cliënten, wil ik aandacht en een stem geven aan een kwetsbare 

doelgroep. Via kwalitatief onderzoek, en verdiepend literatuuronderzoek, ga ik op zoek naar 

concrete taal voor thema’s die vaak nog abstract en daarmee ongrijpbaar blijven. Hiermee 

hoop ik ruimte te creëren voor existentiële zingeving in de behandelcontext van 

jongvolwassenen in de ggz en een bijdrage te leveren aan de verbetering van het zorgaanbod 

voor deze doelgroep.  

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: ten eerste hoop ik inzicht te kunnen geven in 

wat er speelt qua existentiële zingevingthema’s en bestaansvragen onder de doelgroep en de 

kennis over deze doelgroep te vergroten. Ten tweede hoop ik vanuit dit inzicht een suggestie 

te kunnen doen voor een mogelijke invulling van zingeving in de behandelcontext van 

jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz. 

    

1.3.2 Wetenschappelijke relevantie  

 

Er is nog weinig bekend over bestaansvragen en zingevingthema’s bij 

jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de psychiatrie, en mogelijke zorgbehoeften 

op dit gebied. Cliëntonderzoek, uitgevoerd door middel van open interviews, is bovendien 

zeldzaam. Om deze redenen kan dit onderzoek unieke nieuwe inzichten geven in de 

belevingswereld, subjectieve ervaringen en zorgbehoeften op het gebied van zingeving van 

jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de behandelcontext van de ggz.   

Zingeving lijkt een belangrijke rol te spelen in de herstelfase van deze doelgroep, maar 

blijkt tevens in de praktijk nog een lastig begrip om invulling aan te geven. Dit onderzoek 

maakt een verbinding tussen de unieke subjectieve ervaringen van respondenten en 

wetenschappelijk inzichten en verklaringen. Dit geeft de mogelijkheid om aan de hand van de 

gevonden resultaten een suggestie te doen voor een mogelijke invulling van ‘zingeving’ voor 

de doelgroep in de behandelcontext in de ggz.  

 

1.3.3 Maatschappelijke relevantie 

 

Bovengenoemde doelen ondersteunen de humanistieke wetenschap in het streven naar 

zinvol leven in een humane samenleving. Dit onderzoek kan bijdragen aan begrip en 

verbetering van het zorgaanbod voor de doelgroep. Dit is van belang, omdat het aantal jonge 

mensen in de ggz toeneemt en zingeving voor hen belangrijk lijkt te zijn in de herstelfase. De 

hoofdvraag van dit onderzoek kwam tot stand in gesprek met het FACT VIP-team van De 
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Braamberg en de uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden in samenwerking met dit 

team. Dit maakt dat de uitkomsten van dit onderzoek concreet toepasbaar zijn in de praktijk. 

Ten slotte draagt dit onderzoek bij aan het creëren van begrip voor jongvolwassenen met 

psychose-kwetsbaarheid. Dit is van belang om stigmatisering van de doelgroep te 

verminderen. 

 

 

2.4 Leeswijzer 

 

Dit onderzoek heeft een brede theoretische basis. In hoofdstuk 2 wordt deze basis 

toegelicht in het theoretisch kader, aan de hand van de gebruikte wetenschappelijk literatuur. 

In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet en methodologie uitgelegd. Hoofdstuk 4 geeft de 

gevonden resultaten uit de interviews weer, aan de hand van codebomen en verschillende 

figuren. Hoofdstuk 5 vormt de conclusie en discussie. Hier worden de resultaten in relatie 

gezet tot de literatuur uit het theoretisch kader en de deelvragen en hoofdvraag beantwoord.  
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2 Theoretisch kader  

 

Ter inleiding op het theoretisch kader wil ik Yalom (1980) noemen die zegt: Meaning 

can never be obtained from a study of component parts, because meaning is never caused; it 

is created by a person who is supraordinate to all his parts (p.22). Ik geloof dat zingeving 

alleen begrepen kan worden in de context van de ggz en bij de genoemde doelgroep als ik 

zingeving zie als iets wat gevormd wordt door iemand die als kwetsbaar en complex subject 

ook weer gevormd is door vele contextuele en relationele ervaringen en factoren. Aan de hand 

van een brede insteek qua literatuur met onder andere Erikson, McAdams, Lysaker & 

Lysaker, Taylor, Park en Yalom heb ik geprobeerd dit te duiden en te begrijpen.  

 

 

2.1 Adolescentie en jonge volwassenheid 

 

2.1.1 Ontwikkeling van het individu en identiteit volgens Erikson 

 

De psycholoog Erik Erikson stelde in 1950 een model op bestaande uit acht fasen (zie 

figuur 2.1) die volgens hem kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van de mens als individu. 

Deze ontwikkeling wordt beïnvloed door de biologische, psychologische en sociale factoren 

die in het leven van het individu aanwezig zijn. Erikson bouwt hierbij voort op Freud, de 

grondlegger van de psychoanalyse, en zijn theorie van onder meer psychoseksuele 

ontwikkeling (Orenstein & Lewis, 2020). 

 

   

Figuur 2.1: De acht fasen van psychosociale ontwikkeling door Erikson in ”The life cycle completed” (1982). 
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Een nieuwe fase begint in Eriksons model na een bepaald moment van crisis, van 

veranderende keuze of richting in het leven. Elke fase bestaat uit twee tegenovergestelde 

tendensen, één positieve en één negatieve (Orenstein & Lewis, 2020). De eerste zorgt voor 

ontwikkeling binnen het model van de levenscyclus, de tweede leidt tot verstoring of conflict 

en moet een draagbare vorm vinden. Alle fasen zijn met elkaar verweven, en zo ontstaat 

geleidelijk een karakter en levenspatroon (Erikson & Erikson, 1981). Als de positieve tendens 

de overhand heeft, draagt dit zowel bij aan de omgang met conflicten op dat moment als aan 

de ontwikkeling van een stabiele levensovertuiging ten opzichte van het zelf en de wereld. De 

overhand hebben betekent hier dat de positieve tendens het in de balans wint van de 

negatieve. Dit betekent dat de kracht tot uiting komt, maar beide tendensen wel aanwezig zijn 

of waren (Orenstein & Lewis, 2020).  

Daarnaast vindt elke ontwikkeling plaats binnen de context waar het individu zich in 

bevindt en kunnen verstoringen van een eerdere fase zich mogelijk weer aandienen in een 

latere. Erikson hanteert het begrip ‘identiteit’ als een psychosociaal begrip: identiteit hangt af 

van het wereldbeeld, ideologie, religie of geloof in brede zin waar iemand zich mee 

verbonden voelt. Hoe ouder iemand wordt, hoe meer zich een ‘existentieel ik’ vormt dat 

minder afhankelijk is van de sociale contextuele factoren (Erikson & Erikson, 1981).  

In de loop van de acht fasen wordt zo de ‘ego identiteit’ van het individu aangepast. 

De ego identiteit is volgens Erikson een ervaring van het subject en een dynamisch gegeven. 

De ego identiteit komt tot stand in uitwisseling met de groep en de omgeving van het 

individu, omdat het ego zich ontwikkelt binnen een sociale realiteit en context. Individuele 

zelfverzekerdheid komt voort uit het passen binnen een collectieve toekomst. Identiteit is 

namelijk een wederzijdse relatie tussen selfsameness, trouw blijven aan het zelf of eigen ik, en 

een tot op zekere hoogte gedeeld karakter met anderen (Mohr, 1960). Volgens het 

psychosociale ontwikkelingsmodel van Erikson is het tijdens de fase van de adolescentie (fase 

5) dat deze ego identiteit vaste vormen aanneemt, zich kristalliseert. Gedurende de levensfase 

van de adolescentie staat namelijk de zoektocht naar en de verwerkelijking van de eigen 

identiteit centraal. Wie ben je? Wie wil je en wie kan je zijn? Fase 6, de jonge volwassenheid, 

wordt gekenmerkt door verlangens naar intimiteit, naar verbinding, naar ‘zin’, naar van 

waarde te zijn (Orenstein & Lewis, 2020). 

De doelgroep in dit onderzoek behelst de late adolescentie en de jonge volwassenheid. 

Tijdens de adolescentie speelt de tendens van identiteitsverwerkelijking versus -verwarring 

een dominante rol. Identiteitsverwarring wordt ook wel ‘rolverwarring’ genoemd, dit betekent 

het onzeker zijn over wie je bent en waar je past. Daarnaast ‘horen’ sommige rollen niet 
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binnen een bepaalde sociale context, wat ook tot rol- en identiteitsverwarring kan leiden. De 

fase van de adolescentie, die in positieve zin kan resulteren in identiteitsverwerkelijking, 

draait om de kracht van trouw (Erikson, 1950). Trouw fungeert daarmee als ‘oplossing’ voor 

identiteitsverwarring gedurende de adolescentie: de kracht van het ego komt voort uit het 

vermogen om verschillende rollen, alle kleine ‘ikken’, tot één ‘Ik’ te integreren. Trouw is hier 

het vermogen om dit eigen samengestelde ‘Ik’ trouw te blijven (Erikson & Erikson, 1981, 

p.267).  

In fase 6, de fase van de (jonge) volwassenheid, gaat het om de tendens van intimiteit 

versus isolatie. Intimiteit draait hier ook om exclusiviteit. In het conflict tussen intimiteit en 

isolatie kan de kracht van de liefde ervoor zorgen dat de tendens van intimiteit tot uiting komt 

en een positief effect heeft op de ontwikkeling van het individu (Erikson, 1950).   

 

2.1.2 Persoonlijkheid, betekenis en narratieve identiteit  

 

De persoonlijkheidspsycholoog McAdams (2012) schreef over de rol van betekenis in 

de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid. Hij stelt dat de persoonlijkheid van een 

individu uit drie niveaus bestaat: “Voor elk individu is de persoonlijkheid een unieke 

samenstelling van dispositional traits, characteristic adaptations en narrative identity, die 

ontstaat in een complexe sociale en culturele context” (p.108). Het eerste niveau omvat de 

eigenschappen die horen bij iemands persoonlijke aanleg. McAdams (2012) benut daarbij vijf 

basisdimensies of clusters van eigenschappen die een persoonlijkheid maken (de ‘Big Five’ of 

het ‘Five-Factor Model’ genoemd, een gangbaar model in de psychologie. Dit zijn 

extraversie, neuroticisme, zorgvuldigheid, inschikkelijkheid en openheid voor ervaringen5 

(McAdams, 2012).   

  Het tweede niveau, de karakteristieke aanpassingen, ontwikkelt zich vanaf de 

kindertijd als een tweede laag, gefundeerd op het eerste niveau. Dit tweede niveau betreft de 

bredere persoonlijkheidsontwikkeling en omvat onder meer de vorming van motieven, doelen, 

waarden, zorgen, omgangsstrategieën en sociaal-cognitieve vaardigheden die het meer 

specifieke karakter van het individu gaan vormen (McAdams, 2012). In zijn ideeën over deze 

ontwikkelingspatronen met betrekking tot de persoonlijkheid volgt McAdams (2012) het 

model van de levenscyclus van Erikson. Daarnaast vormen alle karakteristieke aanpassingen 

 
5 Vertaling GGZ Groep, 2022.  
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zich in relatie tot een bepaalde tijd, plek en sociale rol(len) (McAdams, 2012), zoals ook 

volgens Erikson het geval is (Mohr, 1960; Erikson & Erikson, 1981).  

Het derde niveau omvat de narratieve identiteit. Terwijl de persoonlijkheid zich 

ontwikkelt, komt de vorming van de ego identiteit centraal te staan (McAdams, 2012) – in 

overeenstemming met de fase van de adolescentie in het model van Erikson (Orenstein & 

Lewis, 2020). De kern van de identiteitsvorming is volgens McAdams (2012) het vinden van 

betekenis en een doel in het leven. Om betekenis en een doel te vinden is dit derde niveau van 

belang. De narratieve identiteit is het verhaal dat bestaat uit een reconstructie van het verleden 

en een voorstelling van de toekomst. Dit verhaal geeft het leven eenheid, het zorgt voor 

samenhang en het geeft een doel of functie aan het leven – een bedoeling. Het is het unieke 

verhaal van het individu (McAdams, 2012).  

Vanaf de late adolescentie (vanaf 16 tot 22 jaar) en gedurende de jonge volwassenheid 

(vanaf 21 tot 40 jaar) ontstaat deze narratieve identiteit, omdat de cognitieve ontwikkeling het 

dan mogelijk maakt om het eigen leven te zien als object van reflectie. Daardoor wordt het 

mogelijk een verhaal over het eigen leven te vormen (McAdams, 2012).  

Tegelijkertijd komt in de vorming van de narratieve identiteit de verbondenheid van 

het individu met zijn of haar context en anderen naar voren (McAdams, 2012). McAdams 

volgt Loevinger (1976) die in zijn boek Ego development het ego omschrijft als persoonlijk en 

karakteristiek kader om betekenis te kunnen geven aan het zelf en de maatschappij. In de 

opkomende volwassenheid (gebaseerd op Erikson) ontwikkelt het eigen ego zich steeds meer, 

maar het kader van betekenisgeving ontstaat mede uit kaders die bestaan in de bredere sociale 

context. Een diepere betekenis wordt gevonden als het individuele leven past binnen de 

normen of ‘scripts’ die bestaan in de maatschappij, zoals liefde, werk, familie en burgerschap 

(McAdams, 2012). 

Het gevormde betekeniskader bevat iemands belangrijkste (gedeelde) waarden. Naast 

waarden, vormen ook doelen en projecten en voortgang in het bereiken van deze een 

belangrijke bron van betekenis in het leven. Doelen en projecten gaan over de toekomst, in de 

fase van de jonge volwassenheid ligt de focus grotendeels op doelen en projecten waarin het 

zelf en de ontwikkeling van het zelf centraal staan. In de latere volwassenheid verschuift het 

zwaartepunt naar structurele relaties en de emotionele kwaliteit van relaties (McAdams, 

2012). Ook hier komt de overeenkomst met de levenscyclus, waar het conflict tussen 

identiteitsrealisatie en -verwarring overgaat in het conflict tussen intimiteit en isolatie 

(Erikson, 1950), naar voren.  
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2.1.3 Het levensverhaal en samenhang, wat als de constructie niet lukt?  

 

Braam et al. (2019) vragen zich af, of het nog mogelijk is samenhang te construeren in 

het eigen levensverhaal als er sprake is van een psychiatrische stoornis of blijvende 

kwetsbaarheid voor bijvoorbeeld psychosen. De narratieve identiteit heeft misschien eerder 

een “fragmentarisch karakter” (p.271), waardoor een gevoel van heelheid moeilijker te 

ervaren is (Braam et al., 2019).  

Een negatieve ervaring kan tot een positieve ontwikkeling in de volwassenheid leiden 

als het individu in staat is om de ervaring te onderzoeken en er vervolgens een positieve 

betekenis aan toe te kennen in de zin van persoonlijke groei. Als deze betekenis een plek 

krijgt in het levensverhaal, draagt dat bij aan het volwassen worden van de persoonlijke 

identiteit doordat het individu in staat is om te gaan met negatieve ervaringen en de ego 

identiteit zich sterker ontwikkelt (McAdams, 2012).  

Over de rol van betekenisgeving in de vorming van het levensverhaal en het ervaren 

van zinvolheid in het leven na een ingrijpende ervaring zal ik later meer uitwijden. Bij de 

doelgroep van dit onderzoek, jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz, is er 

sprake van onderbreking in het vormingsproces van het levensverhaal en de ego identiteit. In 

dit onderzoek ben ik op zoek gegaan naar wat dit betekent voor de eigen ontwikkeling, de 

verbondenheid met anderen en de wereld en voor het ervaren van zin in het leven.  

 

 

2.2 Schizofrenie en psychose-kwetsbaarheid 

 

2.2.1 Psychosen: ontstaan, voorkomen, eigenschappen en impact 

 

Psychosen ontwikkelen zich onder invloed van meerdere factoren en vinden meestal 

voor het eerst plaats tussen de 16 en 30 jaar. Dit overkomt ongeveer een half procent van de 

jonge adolescenten (14 tot 19 jaar) in Nederland (Kuijer, 2012). Psychotische symptomen 

hebben een voorkomen van 5 - 8%, tien keer hoger dan het voorkomen van psychotische 

stoornissen. Er is een groot verschil tussen populaties, locaties en leeftijdsgroepen. Bij 

adolescenten loopt het percentage op tot 9 - 14% (Magiels, 2016). 

Bij een psychose komen meerdere verschijnselen voor. Positieve symptomen zijn 

kenmerken die er normaal niet zijn, maar bij een psychose wel. Voorbeelden hiervan zijn 

hallucinaties of wanen. Negatieve symptomen zijn juist kenmerken die normaal wel aanwezig 
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zijn, maar tijdens een psychose niet of in mindere mate. Dit zijn bijvoorbeeld een gebrek aan 

interesses, energie, emoties, levendige spraak of een goede persoonlijke verzorging. 

Negatieve symptomen uiten zich bij adolescenten in passief zijn, zichzelf terugtrekken van 

sociale contacten en onverschilligheid. Daarnaast komt verwardheid en gedesorganiseerd zijn 

veel voor bij psychose-kwetsbaarheid, wat zich uit in vreemd gedrag, denken en spreken. 

Naast positieve en negatieve symptomen, is er sprake van affectieve symptomen. Hierbij gaat 

het onder andere om: prikkelbaar zijn of paniek ervaren; gevoelens van depressiviteit, 

agressiviteit, verdriet, angst of juist van grote opgewektheid of gedrevenheid; en 

tegenovergesteld reageren dan verwacht. Ten slotte zijn er cognitieve symptomen zoals 

concentratie- en geheugenproblemen. In de adolescentie hebben al deze genoemde 

symptomen grote invloed op het dagelijks leven, dat veelal draait om school, werk en sociale 

interacties (Kuijer, 2012). 

Als mensen zijn wij in onze hersenen onbewust, maar constant bezig om de 

voorspellingen die ons wereldbeeld ons geeft en de werkelijke informatie uit de wereld met 

elkaar te vergelijken (Magiels, 2016). Magiels (2016) noemt dit “het voorspellende brein” 

(p.122). Hierdoor kunnen wij patronen ontdekken in een wereld vol chaos en ruis, waardoor 

wij causaliteit zien en het relevante van het irrelevante kunnen onderscheiden (Magiels, 

2016). Tijdens een psychotische ervaring werkt de informatieverwerking van de hersenen 

echter niet goed, en komt iemand in een heel verwarrende wereld terecht. Prikkels worden 

niet langer gefilterd op relevantie. Het onderscheid tussen realiteit en fictie raakt kwijt, de 

wereld is niet langer te begrijpen en het is moeilijk nog betekenis te geven (Kuijer, 2012).  

Ook zijn mensen met psychosen veel gevoeliger voor gewaarwordingen die door 

henzelf veroorzaakt worden, waardoor zij minder onderscheid kunnen maken tussen externe 

en interne prikkels. Ofwel, het eigen lichaam wordt beleefd op een manier die vervreemdt en 

dit onverklaarbare veroorzaakt angst en stress (Magiels, 2016). Het leven kan juist ook extra 

fascinerend zijn tijdens een psychose, maar vaak is de wereld onbegrijpelijk en daardoor 

angstaanjagend. In deze verwarrende wereld weet je niet langer wie en wat je kunt 

vertrouwen. Dit komt omdat er tijdens een psychose vaak sprake is van vervreemding van 

anderen, gevoelens van eenzaamheid en onbegrip, en het gevoel de grip op jezelf en het eigen 

leven te hebben verloren. Een psychose kan je totaal uitputten en maakt het soms onmogelijk 

alle normale dingen van het leven te regelen (Kuijer, 2012).  

Door een psychose op jonge leeftijd wordt de identiteitsverwerkelijking, zoals 

omschreven aan de hand van Erikson in voorgaande paragraaf, ingrijpend onderbroken. 

Nadien krijgen veel adolescenten last van depressieve klachten, de toekomst is moeilijker in 
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te vullen en het is ingewikkeld het leven weer ‘normaal’ te krijgen ten opzichte van 

leeftijdsgenoten en hoe het voorheen was. Ook spelen verdriet en schuld een rol. Daarnaast 

blijft de kwetsbaarheid voor herhaling aanwezig. Ofwel, het is vaak een ervaring die het leven 

ingrijpend verandert en levenslang impact heeft (Kuijer, 2012). Het sterftecijfer is 2,6 maal 

hoger (Magiels, 2016) en suïcide komt onder jongeren met psychose-kwetsbaarheid vaker 

voor (Kuijer, 2012) – zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak op jonge leeftijd (Magiels, 

2016). Men spreekt bij psychosen over een acute fase, een herstelfase en een onderhoudsfase. 

Tijdens de laatste twee is zowel een blik op de toekomst, als ruimte voor het rouwproces van 

belang (Kuijer, 2012).  

Het herkennen van een psychose bij adolescenten is ingewikkeld doordat diverse 

beginsymptomen ook kunnen voorkomen bij een heftige puberteit, zoals 

stemmingswisselingen, zich terugtrekken of moeite met contact. Een psychose kan geleidelijk 

ontstaan, of ineens overvallen. Vaak komt de psychose als een verrassing en zijn vroege 

verschijnselen pas nadien te begrijpen (Kuijer, 2012). Er zijn risicofactoren, waaronder drugs 

en negatieve sociale (traumatische) ervaringen (Magiels, 2016). De precieze oorzaak blijft 

meestal onbekend en bestaat bovendien altijd uit een combinatie van verschillende factoren. 

De oorzaak van psychoses ligt soms uitsluitend bij een lichamelijke aandoening, maar meestal 

wordt gesproken over psychose-kwetsbaarheid, zoals in het kader van een stoornis als 

schizofrenie (Kuijer, 2012).  

 

2.2.2 Psychose-kwetsbaarheid en schizofrenie 

 

Schizofrenie is een bekende chronische psychiatrische aandoening die de 

ontwikkelingen in de hersenen beïnvloedt. Schizofrenie uit zich in “een combinatie van 

psychotische symptomen en cognitieve en motivationele disfuncties” (Magiels, 2016, p.35). 

In de DSM-5 worden de volgende kenmerken genoemd: “wanen, hallucinaties, 

onsamenhangende spraak, ernstig chaotisch of katatoon gedrag en negatieve symptomen” 

(Kuijer, 2012, p.41).  

Psychose-kwetsbaarheid betekent niet dat iemand ook een kwetsbaarheid voor 

schizofrenie heeft, maar mensen met schizofrenie hebben wel minimaal één psychose van 

minstens de duur van één maand meegemaakt. Psychosen kunnen vaak terugkomen in het 

geval van schizofrenie en daarnaast kan er chronisch sprake zijn van wanen en hallucinaties. 

Schizofrenie komt voor bij 1% van de Nederlanders en heeft een grote impact op het leven 

(Kuijer, 2012).  
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2.2.3 Het dialogische zelf 

 

 Volgens Lysaker & Lysaker (2002) vormt ieder mens een gevoel of betekenis van het 

‘zelf’. Normaal ontwikkelt deze betekenis zich in dialoog met het zelf en met anderen. In het 

geval van schizofrenie en tijdens psychosen, is er sprake van een verstoring in deze 

ontwikkeling en daarmee in de betekenis van het zelf. Dit komt volgens Lysaker & Lysaker 

(2002), omdat de dialoog niet plaatsvindt. Een samenhangend ´gevoel van zelf´ wordt minder 

of niet ervaren (Lysaker & Lysaker, 2002).  

Ieder mens bestaat volgens hen uit verschillende (mogelijk tegengestelde) ‘zelven’, die 

in constante dialoog met elkaar zijn – afhankelijk van de situatie en context. Daarnaast zijn er 

‘stemmen’ van anderen of invloeden vanuit het collectieve, die zich mengen in de dialoog. In 

deze dialoog ontstaat een samenhangend gevoel van zelf vanuit het proces van constant 

herdefiniëren en herordenen van ‘zelven’ en ‘stemmen’ van anderen. Een samenhangend 

gevoel van zelf ontstaat niet bij een gebrek aan interne dialoog, als ‘stemmen’ van ‘zelven’ 

niet langer functionerend georganiseerd worden, of bij een gebrek aan externe dialoog, 

bijvoorbeeld door vervreemding van anderen of bij een gebrek aan contact of begrip (Lysaker 

& Lysaker, 2002).  

Het ontstaan van een samenhangend gevoel van zelf draagt bij aan het persoonlijke 

narratief en geeft een subjectief gevoel van heelheid. Bij een gebrek aan dialoog verandert 

deze positieve ervaring echter in een gevoel van leegte, in een interne ongeorganiseerde 

veelstemmigheid, of in een constructie van het zelf bestaande uit monologen die vaak rigide 

en inflexibel zijn. Als dit zo is kan een ingrijpende gebeurtenis leiden tot een situatie waarin 

het moeilijk is om betekenis te geven aan het zelf, doordat het proces van herdefiniëring en 

herordening gebrekkig plaatsvindt en samenhang ontbreekt (Lysaker & Lysaker, 2002).  

 

2.2.4 Stigmatisering  

 

 In de ggz standaard “Destigmatisering”6 wordt gesproken over publiek stigma (vanuit 

de samenleving), structureel stigma (een ongelijke positie) en zelfstigma. Zelfstigma houdt in 

dat de persoon de stigmatisering heeft verinnerlijkt en daardoor op dezelfde manier over 

zichzelf is gaan denken. Daarnaast wordt er ook onderscheid gemaakt tussen daadwerkelijk 

ondervonden en verwacht stigma. Door stigmatisering wordt iemand apart gezet en krijgt hij 

 
6 Akwa GGZ. GGZ standaard generieke module Destigmatisering (2017). 1. Introductie - 
Destigmatisering | GGZ Standaarden 

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/destigmatisering/introductie
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/destigmatisering/introductie
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of zij ongewenste eigenschappen toegewezen, wat kan leiden tot onder andere angstige 

gevoelens, werkloosheid, isolatie, lage zelfwaarde of depressiviteit. Meer dan de helft van de 

mensen met een psychische achtergrond ervaart stigma, vooral bij schizofrenie ligt het 

percentage hoog3.  

 Volgens Magiels (2016) is een stigma “allesdoordringend” (p.146). Een psychische 

aandoening zorgt daarnaast vaak juist voor extra sensitiviteit voor gevoelens van afwijzing, 

waardoor zelfstigma moeilijk te doorbreken is. Ten slotte, kan het ervaren van stigma de 

symptomen versterken: “bij psychosegevoeligheid wordt de transitie naar psychose en 

schizofrenie verhoogd” (Magiels, 2016, p.147). Mensen met psychosen worden vaak ten 

onrechte gezien als gevaarlijk, waardoor de vervreemding van anderen wordt versterkt 

(Kuijer, 2012).  

 

 

2.3 In de context van de huidige samenleving 

 

2.3.1 Waarden in de moderne tijd  

 

De jonge mens wil zichzelf realiseren. Maar, stelt de filosoof Charles Taylor, de jonge 

mens moet dit nu doen in een samenleving die gedreven wordt door het streven naar 

autonomie en zelfverwerkelijking als authentiek individu (Groot, 2018). Volgens Taylor 

zorgde de vrijheid en de individuele mens die zelf beelden van ‘het goede’ maakt, ook voor 

een “verlies aan verankering in een bredere wereld van waarden”, wat tot onzekerheid leidt 

(Groot, 2018, p.47). ‘Het goede’ is Taylors manier van schrijven voor een eigen morele 

plaatsbepaling voor zichzelf en anderen. Wat het bovenstaande betekent zal ik in deze 

paragraaf verder toelichten.  

Het zelf is het begin- en eindpunt geworden van de eigen werkelijkheid, versterkt 

doordat de structuur van één ideologie of religie afgebrokkeld is in de seculiere maatschappij, 

ook wel ‘onttovering’ genoemd7 (Groot, 2018, p.48). De waarde van individuele 

zelfontplooiing is een sterk en ook positief ideaal. Een te grote focus op het ‘vrije ik’ heeft er 

echter voor gezorgd dat dit ‘ik’ zich niet langer bevindt binnen een gedeelde bestaanshorizon, 

waarin een bestemming en verbinding met anderen te vinden zijn. Dit radicale individualisme 

 
7 Dit begrip is afgeleid van wat de socioloog Max Weber Entzauberung der Welt noemde, afkomstig uit 
zijn werk “Die Protestantische Ethik” (1904). 
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kan volgens Taylor geen stand houden, omdat elk individu zowel anderen als een 

bestaanshorizon nodig heeft om waarde in het leven te ervaren (Groot, 2018).  

Zingeving en vrijheid zijn als twee kanten van de medaille ‘moderne identiteit’. De 

mens bevindt zich in een historie en een maatschappij, hij of zij geeft betekenis aan zichzelf 

vanuit betekeniskaders die al bestaan. Maar tegelijkertijd bezit de moderne mens een zekere 

relationele autonomie: hij of zij heeft een relatieve vrijheid in het constante ondervragen en 

onderzoeken van de betekeniskaders doordat deze niet langer geheel vanzelfsprekend zijn. 

Ofwel, het individu zoekt in de moderne samenleving naar bepaalde kaders waarbinnen hij of 

zij past en heeft hierin ook een bepaalde keuzevrijheid (Taylor, 2019).  

De betekeniskaders vormen een morele oriëntatieruimte: een denkbeeldige ruimte 

waarin geloofwaardige beelden van het goede een horizon bepalen, een ruimte waarin wij ons 

moeten verhouden tot goed en kwaad. In de hedendaagse oriëntatieruimte, waarin allerlei 

verschillende beelden te vinden zijn, wordt de identiteitsontwikkeling beïnvloed door de mate 

van “weten waar ik sta” ten opzichte van een horizon of betekeniskader (Taylor, 2019, p.96). 

In deze ruimte schuilt tegelijkertijd het gevaar van desoriëntatie als het niet weten wie je bent. 

Weten wie je bent betekent volgens Taylor (2019) namelijk “dat je je in de morele ruimte 

kunt oriënteren” (p.70) en een bestaanshorizon vindt. Als dit niet lukt, wordt de betekenis van 

levensmogelijkheden onstabiel en nog lastig te bepalen, wat leidt tot ervaringen van angst en 

pijn (Taylor, 2019).     

Volgens het gedachtegoed van Taylor (2019), zijn onze oriëntatiesystemen in het 

leven de bron van onze existentiële betekenis. De systemen komen voort uit impliciete en 

voor ons geloofwaardige beelden van wat het goede leven zou moeten zijn, ook wel sterk 

gewaardeerde waarden of ‘sterke waarderingen’ genoemd. Deze ‘visies op het goede’ geven 

richting. Omdat wij bestaan in een bepaalde plaats en tijd, zijn wij veranderlijk. En zo zijn 

ook onze plek en verhouding ten opzichte van onze visies op het goede constant in wording. 

Op het moment dat er een ingrijpende ervaring plaatsvindt in iemands leven, wordt de 

verhouding zoals die op dat moment was uitgedaagd. Morele vragen die op zo’n moment van 

uitdaging op kunnen komen gaan over “de vraag wat het leven het waard maakt te worden 

geleefd” (Taylor, 2019, p.40).  

 

2.3.2 Het vinden van houvast en betekenis voor jongvolwassenen 

 

Aan de moderne opvatting over identiteit ligt ten grondslag dat het individu een eigen 

morele horizon moet vinden, een horizon die bestaat binnen universeel geldende 
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verbintenissen en al bestaande identificaties. Het moderne individualisme maakt dat de 

identiteitsverwerkelijking steeds losser is geraakt van vanzelfsprekende gedeelde kaders, 

terwijl juist in het gedeelde een diepere betekenis of zin te vinden is (Taylor, 2019). Het 

fundamentele conflict van de moderniteit is volgens Taylor (2019) “dat de individuele 

vrijheid van mensen alleen maar betekenisvol is zolang ze ingebed blijft binnen traditie en 

gemeenschap” (p.11). Wij zijn pas “een zelf te midden van andere ‘zelven’” (p.79), maar de 

moderne opvatting van individualisme en vrijheid lijkt dit soms te ontkennen, wat voor een 

conflict zorgt (Taylor, 2019).  

In de moderne samenleving is er geen vanzelfsprekend en door ieder gedeeld 

referentiekader meer, er is niet één horizon meer te onderscheiden die de zinvolheid van het 

leven bepaalt en die vanzelfsprekend houvast biedt. Hierdoor is volgens Taylor (2019) de 

‘moderne’ vraag naar of het leven überhaupt wel zin heeft ontstaan: het leven is een zoektocht 

naar zingeving geworden, die kan lukken of mislukken (Taylor, 2019). 

De narratieve identiteit, die zich vormt vanaf de jonge volwassenheid, bestaat uit 

verhalen die deels geïnternaliseerd en deels opkomend zijn. Deze verhalen zijn in hoge mate 

gevormd door de cultuur waarin het individu zich bevindt (McAdams, 2012). Ofwel, de 

cultuur is als een morele ruimte van gedeelde horizonnen en betekeniskaders waarin men 

zoekt naar verbinding en identificatie. In onze huidige cultuur, is het ideaal van ‘het vrije ik 

dat zichzelf moet ontplooien tot een autonoom en authentiek individu’ een sterk gewaardeerd 

betekeniskader (Taylor, 2019).  

Authenticiteit verwijst volgens Taylor naar mijzelf en gaat over de eigen keuzes, 

oriëntatie, doelen en  levensvorm. Als het echter om de inhoud van de oriëntatie gaat, stelt 

Taylor dat wij pas echte voldoening vinden in iets dat ook los van onszelf betekenis bezit 

(Wit, 2018). Volgens Erikson (1959) is het een experiment: de jongvolwassene probeert 

rollen uit en is op zoek naar een plek waar hij of zij past. Als de jongvolwassene trouw kan 

blijven aan de eigen opvatting of erkenning krijgt van en gelijkenis ervaart met anderen, 

ontstaat een gevoel van zekerheid (Erikson, 1959). De erkenning of gelijkenis wordt 

beïnvloed door de mate van verbinding die tot stand komt vanuit gedeelde waarden die leven 

in de samenleving: de gedeelde visies op het goede (Taylor, 2019) of de collectieve toekomst 

waarin men behoort te passen (Mohr, 1960).  

Een zelf bestaat volgens Taylor (2019) alleen binnen “netwerken van gesprek” (p.80) 

waarin zelfinterpretatie plaats kan vinden. Deze interpretatie is niet geheel binnen het eigen 

zelf te realiseren, er is een gedeelde taal nodig om met anderen de eigen identiteit te 

construeren, om houvast en betekenis te vinden. Wat betreft de vorming van onze identiteit en 
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het vinden van zin, beide menselijke behoeften, moeten wij ons oriënteren ten opzichte van 

het goede. Zo kunnen wij een levensrichting vinden (Taylor, 2019). 

 

 

2.4 Zingeving 

 

2.4.1 Zingeving als heroriëntatie  

  

Op het moment dat de bestaande visies die richting geven aan iemands leven, zoals 

omschreven door Taylor (2019), uitgedaagd worden door een ingrijpende ervaring, kan een 

gevoel van desoriëntatie ontstaan waarin de zin van het leven onder druk staat. Zingeving is 

dan het proces van opnieuw betekenis vinden: een proces van (her)oriëntatie in de ruimte van 

betekeniskaders. Dit komt ook naar voren in het gedachtegoed van de psychologe Park (zie: 

Schuhmann & Van der Geugten, 2017). ‘Zin’ kan verloren raken in de confrontatie met het 

kwetsbare leven of na ingrijpende gebeurtenissen. Als zingeving ‘lukt’, kan dit (opnieuw) 

kracht en richting geven, houvast bieden (Van Schaik et.al., 2019). 

Zingeving als proces van betekenisgeving, ofwel de heroriëntatie na een ingrijpende 

gebeurtenis, wordt gevormd door de persoonlijke betekenisgeving die wij toekennen aan de 

gebeurtenis. Betekenisgeving vindt namelijk plaats in het proces van het kunnen koppelen van 

ervaringen in het leven aan general orienting systems (p.258): bestaande kaders van algemene 

en persoonlijke opvattingen, die de ruimte vormen waarbinnen iemand zich kan oriënteren 

(Park, 2010). Park (2010) stelt dat er twee soorten van betekenisgeving zijn: global en 

situational (p.258).  

De globale betekenisgeving is het betekeniskader dat wordt gevormd vanaf het vroege 

leven en beïnvloed door persoonlijke ervaringen. Dit kader is als een paraplu, waar de 

situationele betekenissen wel of niet onder passen. Een situationele betekenis is altijd 

gekoppeld aan een bepaalde subjectieve ervaring. Als de situationele betekenisgeving niet te 

plaatsen is binnen iemands bredere overtuigingen, beelden of subjectieve doelen en waarden – 

het globale kader – moet er een nieuwe betekenis gevonden worden. Dit proces kan leiden tot 

veel stress en een (tijdelijk) verlies van zinvolheid (Park, 2010).   

Als de betekenisgeving lukt, dan ontstaan nieuwe betekenissen zoals het kunnen 

accepteren van de gebeurtenis, persoonlijke groei, of een verandering in opvattingen of doelen 

(Park, 2010). Deze kunnen bij acceptatie of groei blijven bestaan, maar er kunnen ook nieuwe 
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geloofwaardige betekenissen, of visies op het goede (Taylor, 2019), ontstaan (zie figuur 2.2) 

(Park, 2010). 

 

2.4.2 (Existentiële) betekeniskaders 

 

Park (2010) en Taylor (2019) gebruiken beide een oriëntatiemetafoor om het zoeken 

naar betekenis te omschrijven. Het verlies van zinvolheid in existentiële zin in het model van 

Park (2010) betekent het niet langer kunnen omgaan met existentiële vragen. Dit lukt niet 

langer doordat een situationele betekenis de geloofwaardigheid van het globale of existentiële 

betekeniskader aangetast heeft. Hierdoor kunnen existentiële betekeniskaders in het 

heroriëntatieproces na ingrijpende gebeurtenissen fundamenteel veranderen (Schuhmann & 

Van der Geugten, 2017; Park, 2010).  

Volgens de existentiële denkers Viktor Frankl en Irvin Yalom is het zoeken naar zin 

de primaire menselijke drijfveer in het leven. In de existentiële theorie heerst de opvatting dat 

het vinden van betekenis in het leven mogelijk is, ook als uitdagingen extreem zijn. In het 

proces van zingeving is echter ook sprake van onzekerheid. Het is tevens een proces dat 

vraagt om een voortdurende heroriëntatie. Het proces kan vastlopen en is maar gedeeltelijk te 

controleren bij het individu, soms is externe invloed noodzakelijk (Schuhmann & Van der 

Geugten, 2017).  

 

 

Figuur 2.2: “The meaning-making model" (Park, 2010, p.258). 
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2.4.3 Zingeving als coherence, purpose and significance  

 

Een gevoel van samenhang of begrijpelijkheid (coherence) en het hebben van een 

doel, iets om na te streven of een gevoel van richting (purpose) zijn twee belangrijke en 

erkende componenten voor het vinden van zingeving in het leven (Martela & Steger, 2016). 

Deze aspecten zijn onder andere door Baumeister/Derkx en door Alma en Smaling uitgewerkt 

in hun (humanistieke) benaderingen van zingeving (Braam et al., 2019). Samenhang komt 

daarnaast ook terug in de narratieve opvatting van McAdams (Braam et al., 2019; McAdams, 

2012). Naast deze twee stellen Martela & Steger (2016) nog een derde component voor, 

namelijk significance: een gevoel van intrinsieke levenswaarde, ofwel, het gevoel een leven te 

leiden dat het waard is om geleefd te worden. Samenhang, een doel hebben en intrinsieke 

levenswaarde zijn als een driehoek met elkaar verbonden (Martela & Steger, 2016).  

Een doel geeft richting aan het leven, samenhang zorgt voor het kunnen begrijpen van 

het eigen leven en geeft daarmee betekenis, intrinsieke levenswaarde geeft het gevoel dat het 

er daadwerkelijk allemaal toe doet (Braam et al., 2019; Martela & Steger, 2016). Samenhang 

geeft een gevoel van voorspelbaarheid en consistentie en heeft een descriptieve functie. Een 

doel en een gevoel van levenswaarde hebben beide een evaluatieve functie en zijn meer 

normatief, zij kunnen zorgen voor het gevoel het goede te doen of te hebben gedaan en leggen 

de basis voor gevoelens van eigenwaarde (Martela & Steger, 2016). 

 Existentiële zingeving zoals uitgelegd in de voorgaande paragraaf aan de hand van 

Taylor en Park gaat ook om zowel de begrijpelijkheid als het vinden van waarde in het leven 

zelf, niet alleen in de gebeurtenis (Schuhmann & Van der Geugten, 2017). Dit komt overeen 

met wat Martela & Steger (2016) de intrinsieke levenswaarde (‘significance’) noemen.  

 

 

2.5 Existentiële zingeving en bestaansvragen  

 

2.5.1 Jongvolwassenen in crisis en opkomst van vragen 

 

De vraag naar zingeving komt veelal op de voorgrond in tijden van crisis. In het geval 

van jongvolwassenen geldt dat zij proberen te begrijpen en betekenis te geven, om houvast te 

vinden in of na een crisis, en zoeken naar alternatieven voor de toekomst, terwijl de 

levensvisie en het levensverhaal zich nog ontwikkelen (Muthert, 2006).  
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‘Bestaansvragen’ zijn vragen in relatie tot zingeving en vormen een uiting van het 

existentiële, voortkomend uit het besef van of de confrontatie met het kwetsbare leven 

(Yalom, 1980; Anbeek & De Jong, 2013). Existentiële zingeving en ‘bestaansvragen’ zal ik 

verder specificeren aan de hand van de ultieme zorgen van Irvin Yalom en de ‘oervragen’ van 

Christa Anbeek en Ada de Jong. 

 

2.5.2 Irvin Yalom: vier ultieme zorgen van de mens   

 

In het boek Existential Psychotherapy (1980) stelt de psychotherapeut Irvin Yalom dat 

de mens vier ‘ultimate concerns’ heeft. Vier ultieme zorgen van existentiële aard die de mens 

in het leven tegen kan komen na ingrijpende gebeurtenissen en die werken als interne 

dynamieken: “a conflict that flows from the individual’s confrontation with the givens of 

existence” (Yalom, 1980, p.8). 

De eerste ultieme zorg is de dood. Een zorg die bestaat uit de spanning tussen het 

besef van de onontkoombaarheid van de dood en de wens om voort te bestaan. De dood is een 

angst die onderliggend is aan het leven.. De tweede ultieme zorg is vrijheid. De mens wordt 

geconfronteerd met de onbepaaldheid van het bestaan en is tegelijk op zoek naar zekerheid en 

stabiliteit. Vrijheid wordt meestal opgevat als positief, maar in existentiële zin is vrijheid een 

zorg als het de afwezigheid van structuur betekent. Vrijheid is een verlangen, maar de totale 

vrijheid en verantwoordelijkheid om het eigen bestaan te vormen is ook angstaanjagend. Het 

conflict ontstaat in de confrontatie met het gevoel geen grond te hebben om op te staan en 

deze grond tegelijkertijd wel te verlangen (Yalom, 1980).  

De mens is dus eindig en kan niet ontsnappen aan zijn vrijheid, en hierin is de mens 

onverbiddelijk alleen. De derde ultieme zorg is dan ook isolatie, meer specifiek benoemd als 

existentiële eenzaamheid. In dit conflict is de mens zich bewust van zijn fundamentele 

eenzaamheid (ten opzichte van anderen en van de wereld) en tevens verlangend naar contact, 

bescherming en onderdeel te zijn van. De vierde ultieme zorg is betekenisloosheid. De mens 

is op zoek naar de zin van het eigen leven, terwijl hij ‘geworpen is’ in een betekenisloos 

universum (volgens existentialisten). Wat is de zin als de dood onontkoombaar is, als er geen 

grond is om op staan, of als wij uiteindelijk toch alleen zijn? De mens kan niet leven zonder 

een gevoel van zin en zoekt naar betekenis, terwijl hierin tegelijkertijd geen 

vanzelfsprekendheid of zekerheid bestaat (Yalom, 1980).   
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2.5.3 Christa Anbeek en Ada de Jong: ‘oervragen’ 

 

In het boek De berg van de Ziel (2013) gaan Christa Anbeek en Ada de Jong ook op 

zoek naar de ultieme vragen, ‘oervragen’, die de mens zichzelf stelt na ingrijpende en levens-

veranderende gebeurtenissen. Zij expliciteren acht thematieken in de vorm van oervragen om 

de confrontatie met het existentiële te duiden (zie tabel 2.1).  

 

Tabel 2.1  

'Oervragen' uit "De berg van de ziel" (Anbeek & De Jong, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbeek (2013) gaat hierbij uit van de christelijke systematische theologie, die volgens 

haar richting kan geven “als we zelf niet meer weten welke kant we op moeten” (p.54). In De 

berg van de ziel wordt de christelijke theologie breder vertaald naar hedendaagse ervaringen 

van de mens en verbonden met onder andere het humanisme en het boeddhisme. Zo zoeken 

Anbeek & De Jong aansluiting bij de hedendaagse kwetsbaarheid van de mens in een wereld 

waarin het christelijke geloof niet altijd meer leidend is, om recht te doen aan het geleefde 

leven als veelkleurig en veelzijdig (Anbeek, 2013).  

De eerste vraag gaat over ‘gebiedsbepaling’ of oriëntatie en over het vinden van een 

weg, van samenhang, van een verhaal. Het omvat vragen die opkomen als alles wat was 

anders is en we ons op nog niet bekend terrein bevinden. De tweede vraag gaat over waar je 

(nog) in gelooft na een verlies of als datgene wat waarde had er niet meer is. De derde vraag 

gaat over vragen omtrent wat de bedoeling is als alles breekbaar lijkt, waarbij het gaat ook 

over het zoeken naar veiligheid, begrijpen waar we vandaan komen en het besef van de 

eindigheid. De vierde vraag gaat over wie we zijn als individu en als mensheid, en over het 

tragische van de menselijke conditie die gekenmerkt wordt door vrijheid en zwakte. De mens 

verlangt en is tevens begrensd. De vijfde vraag gaat over de mogelijkheid van verzoenen en 

over hoe te leven met de kwetsbaarheid. De zesde vraag gaat over het vinden van nieuw 

(1) Waar zijn we (terecht) gekomen? 

(2) Wat is van ultiem belang? 

(3) De natuur de wij zijn. Wat is onze oorsprong en bestemming? 

(4) De mens, een twijfelachtig beeld. Wie ben ik? Wie zijn wij? 

(5) Het is zoals het is. Kan je je verzoenen? 

(6) Luchtigheid. Waar vind je nieuw leven? 

(7) Gebroken gemeenschap. Waar vind je verbinding? 

(8) (Nieuwe) beelden voor de toekomst. 
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leven, hoop en troost en over hoe we onszelf kunnen hervinden. De zevende vraag gaat over 

het verbinden met anderen, de verantwoordelijkheid voor elkaar en over hoe ieder kwetsbaar 

individu tot bloei kan komen en zichzelf kan laten zien. De laatste vraag gaat over verlangen 

(individueel en gemeenschappelijk) en over hoe verder te gaan na een ingrijpende ervaring. 

Hier speelt ook de vraag wat de zin is van een eindig bestaan (Anbeek & De Jong, 2013; 

Anbeek, 2013).  

Volgens Anbeek & De  Jong (2013) komen ‘oervragen’ op in de confrontatie met het 

kwetsbare leven. Dit komt overeen met de omschrijving van omgaan met levensvragen door 

Muthert (2007), zoals uitgelegd in paragraaf 1.2.2.  

 

 

2.6  In de context van de psychiatrie  

 

2.6.1 Wat is herstel?  

 

In dit onderzoek ga ik met behulp van bovenstaande theorieën op zoek naar 

existentiële zingevingthema’s en bestaansvragen onder jongvolwassen met psychose-

kwetsbaarheid in de behandelcontext van de ggz. Zij bevinden zich in de herstelfase. In de 

verschillende opvattingen met betrekking tot zingeving of betekenisgeving en welzijn zoals 

hier voorafgaand beschreven, komen ook verschillende aspecten van welzijn naar voren.  

 In de geestelijke gezondheidszorg wordt herstel ook wel omschreven als: 

 

A deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, feelings, 

goals, skills, and/or roles. It is a way of living a satisfying, hopeful and 

contributing life even with limitations caused by illness. Recovery involves the 

development of new meaning and purpose in one’s life as one grows beyond 

the catastrophic effects of mental illness (Anthony, 1993, p.15).  

 

In deze omschrijving van herstel als persoonlijk proces komt het creëren van nieuwe 

betekenisgeving in en waarde of nut van het eigen leven ook naar voren. Het gaat hier dan om 

het kunnen veranderen van de eigen opvattingen, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden 

en rollen, waardoor het leven op een betekenisvolle manier geleefd kan worden ondanks 

blijvende beperkingen (Anthony, 1993).  
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Connell et al. (2014) definieerden een persoonlijk opvatting over herstel na een eerste 

psychose, wat volgens hen inhoudt dat de persoon een betekenisvol leven kan leiden, hierin 

voldoening vindt en tevens een positief gevoel van identiteit ervaart. Het laatste komt voort 

uit hoop en de mogelijkheid de eigen identiteit vorm te geven. Herstel is een proces van 

betekenisgeving waarin het gevoel van zelf van cruciaal belang is en het niet alleen moet gaan 

om het behandelen van symptomen (Connell et al., 2014). 

 

2.6.2 Twee modellen: Positieve Gezondheid en CHIME  

 

Volgens Machteld Huber (arts, onderzoeker en grondlegger gedachtegoed Positieve 

Gezondheid) vormt zingeving één van de pijlers die bijdragen aan ‘gezond zijn’. Het model 

van Positieve Gezondheid geniet steeds grotere bekendheid en wordt momenteel in veel ggz-

instellingen toegepast als (nieuwe) visie op welzijn en herstel (Hoenders & Braam, 2020; 

Huber, 2019). Gezondheid wordt in het model opgevat als “het vermogen je aan te passen en 

je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het 

leven” (Huber, 2019, p.8).   

Er is ook kritiek op het model van Positieve Gezondheid. Zo stelt Jacobs (2020) dat 

het model de focus legt op het omgaan met en daarmee uitgaat van de eigen 

verantwoordelijkheid en het kunnen van de cliënt. Hierdoor zou de kwetsbaarheid en het 

lijden van de cliënt mogelijk minder aandacht krijgen. Zowel de kracht als de kwetsbaarheid 

en de onmacht moeten evenveel ruimte krijgen, om niet te vervallen in een 

maakbaarheidsideaal. Zingeving wordt daarnaast geïntegreerd in het bredere zorgdomein, met 

het gevaar van individualisatie of het psychologiseren van zingeving, doordat ‘zingeving’ nog 

moeilijk te definiëren is (Jacobs, 2020). Dit laatste punt komt terug bij Kingma (2019), in haar 

kritiek op de allesomvattendheid van het model en het risico op medicalisering. Daarnaast 

stelt zij dat er niet toegelicht wordt wanneer het aanpassingsvermogen en de mate van eigen 

regie voldoende zijn om als ‘gezond’ benoemd te worden. Hier komt de vraag naar wat 

‘normaal’ of ‘goed’ is naar voren. Een sluitende definitie is moeilijk te geven en dat is ook 

niet de bedoeling, maar het model van Huber voorizet volgens Kingma (2019) onvoldoende in 

een richting. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen leeftijdsfasen in relatie tot de 

pijlers (Kingma, 2019).    

Een tweede model waarin zingeving als belangrijke component van herstel gezien 

wordt, is het CHIME-model (Connectedness, Hope, Identity, Meaning in life, Empowerment) 

(Leamy et al., 2011). Dit kan vertaald worden als verbinding met anderen, hoop, identiteit, 
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betekenisgeving en grip op het leven (Braam et al., 2019). Ook Connell et al. (2014) noemen 

dezelfde processen als sleutel tot herstel.  

 

2.6.3 Zingeving in de psychiatrie – de huidige stand van zaken 

 

 De psychiater Van Praag (2010) stelt dat ‘zindeficiëntie’ een psychische staat is die in 

de psychiatrie nog weinig wordt erkend, en nog minder terugkomt in de behandeling. Zin 

staat hier gelijk aan persoonlijke betekenis vinden en betekenisvol zijn. Het gaat om doelen en 

invulling aan het leven. Een gebrek aan zin betekent een gebrek aan uitzicht, zin is 

toekomstgericht en bestaat uit verwachtingen. Verlies van zin is niet gemakkelijk te 

behandelen (Van Praag, 2010). Volgens Van Praag (2010) biedt het spirituele of religieuze 

domein uitkomst, waarin het gaat om “een innerlijke zoektocht naar wat men wezenlijk acht 

voor zijn bestaan” (p.711). Maar ook in het ‘bredere domein’, in het proces van heroriëntatie 

in de existentiële ruimte kan deze innerlijke zoektocht naar betekenis, naar de zin en waarde 

van het leven plaatsvinden (Taylor, 2019; Park, 2010; Schuhmann & Van der Geugten, 2017).   

 Hoenders & Braam stelden in 2020, na een narratieve review van recent 

wetenschappelijk onderzoek, dat aandacht 

voor zingeving in de ggz weliswaar groeit, 

maar dat het begrip ‘zingeving’ in deze 

context nog geen duidelijke formulering 

behelst. Er zijn verschillende termen die 

afwisselend worden gebruikt, maar ook 

overlappen (zie figuur 2.3) (Hoenders & 

Braam, 2020).   

De groeiende aandacht voor 

zingeving komt onder andere voort uit de 

positieve rol die zingeving toegekend wordt 

in modellen zoals Positieve Gezondheid en CHIME. De concrete invulling van zingeving in 

de behandelcontext blijkt echter vaak nog moeilijk te zijn (Hoenders & Braam, 2020). Een 

mentale aandoening leidt er vaak toe dat de verwerkelijking van het persoonlijke 

levensproject in gevaar is, terwijl dit juist een erg belangrijke bron van betekenis is voor 

mensen. Schizofrenie en andere vormen van psychose-kwetsbaarheid raken iemand in zijn 

gehele subjectiviteit en juist door de blijvende impact op het leven, is de existentiële dimensie 

van belang (Eneman et al., 2016).   

Figuur 2.1: Plaatsbepaling kernbegrippen zingeving door 

Hoenders & Braam, 2020, p.955 
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2.7 Samenvatting en eigen reflectie op literatuur 

 

De doelgroep van mijn onderzoek betreft jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) met 

psychose-kwetsbaarheid in de context van de ggz. In de eerste paragraaf van het theoretisch 

kader heb ik, aan de hand van Erikson de ontwikkeling van de bijbehorende levensfasen 

toegelicht om uit te kunnen leggen wat een ‘normale ontwikkeling’ behelst en hoe dit 

mogelijk verstoord kan worden. McAdams bouwt voort op Erikson en geeft tevens een 

toevoeging betreffende de persoonlijkheidsvorming met behulp van het begrip narratieve 

identiteit dat hierin een rol speelt. Tijdens de jongvolwassenheid staan deze processen op de 

voorgrond. Zowel Erikson als McAdams benadrukken de invloeden van de context 

waarbinnen de identiteit en het levensverhaal zich vormen (zie paragraaf 2.1).  

 Bij jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid wordt de eigen ontwikkeling in 

meer of mindere mate verstoord. De samenhang in de vorming van het levensverhaal wordt 

doorbroken. De impact hiervan heb ik verder toegelicht in paragraaf 2.2, aan de hand van 

achtergrondinformatie over psychosen en schizofrenie. De theorie van het dialogische zelf 

van Lysaker & Lysaker gebruik ik om te verklaren waarom de ontwikkeling van het zelf en 

het eigen verhaal onderbroken wordt. Ook bevat paragraaf 2.2 het thema stigmatisering. 

Stigmatisering beïnvloedt de context en de identiteitsontwikkeling van het individu, die 

binnen deze context plaatsvindt.  

 In paragraaf 2.3 kijk ik vanuit het contextuele perspectief. Aan de hand van Taylor 

geef ik een uitleg van de huidige samenleving en de waarden van authenticiteit, autonomie en 

zelfverwerkelijking die daarin leidend zijn, om uit te leggen waarom het lastig is geworden 

voor het individu betekenis en richting te vinden in de huidige wereld. In relatie tot dit 

onderzoek vraag ik mij af, wat het betekent voor de identiteitsvorming en het ervaren van zin 

als het streven naar dit ideaal op jonge leeftijd onderbroken wordt door een ingrijpende 

gebeurtenis. Jongvolwassenen moeten ontwikkelen in de hedendaagse maatschappelijke 

context en zowel betekenis als identiteit komen voor een groot deel voortkomen uit het 

gemeenschappelijke – zoals ik in paragraaf 2.1 en 2.2 uitleg. In paragraaf 2.3 wordt de 

kwetsbaarheid van de jongvolwassene in dit proces verder uitgediept. 

 Paragraaf 2.4 gaat vervolgens over zingeving. Ik gebruik in mijn onderzoek het kader 

van zingeving als contextueel proces van (existentiële) betekenisgeving en heroriëntatie. Aan 

de hand van Park en Taylor licht ik de impact van ingrijpende ervaringen op (bestaande) 

betekeniskaders toe. Daarnaast gebruik ik de definitie van zingeving als driehoek van 

begrijpelijkheid, richting en intrinsieke levenswaarde van Martela & Steger. Deze definitie 
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sluit aan bij de eerder uitgelegde ontwikkeling van jongvolwassenen, waarin samenhang, een 

doel hebben en de zin van het (eigen) leven belangrijk zijn.  

 In paragraaf 2.5 introduceer ik ‘bestaansvragen’. Bestaansvragen ontstaan in 

momenten van crisis, zij raken aan het existentiële en beïnvloeden de eigen ontwikkeling door 

het (her-)oriëntatieproces. De vier ultieme zorgen van Yalom – dood; vrijheid; isolatie; 

betekenisloosheid – vormen de basis. De ‘oervragen’ van Anbeek & Jong gebruik ik als 

structuur voor de interviews en om de ultieme zorgen meer toegankelijk te maken.  

 Ten slotte geef in paragraaf 2.6 toelichting over de context van de psychiatrie. Dit 

onderzoek is uitgevoerd bij de ggz-instelling Pro Persona en heeft als doel om handvatten te 

bieden voor de invulling van ‘zingeving’ in de behandelcontext. Ik leg uit hoe ‘herstel’ gezien 

wordt, omdat in de behandeling zingeving vooral gedurende de herstelfase een rol speelt. 

Daarnaast heb ik twee huidige dominante modellen omtrent herstel beschreven met een 

kritische noot: Positieve Gezondheid van Huber en CHIME. In de laatste sub-paragraaf van 

paragraaf 2.6 leg ik de huidige stand van zaken rondom zingeving in de psychiatrie kort uit 

aan de hand van verschillende actuele bronnen, om te duiden waarom zingeving nog een 

lastig te definiëren en in te vullen concept blijkt.  
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3 Onderzoeksopzet en methodologie  

 

In dit hoofdstuk zal ik de kwalitatieve onderzoekmethode verder toelichten. Gedurende de 

toegepaste thematische analyse ligt de focus op het vinden van thema’s die bij meerdere 

respondenten te herkennen zijn en het ontdekken van verbanden tussen thema’s. Daarnaast is 

er aandacht voor subjectieve ervaringen van respondenten.  

 

  

3.1 Onderzoekspopulatie 

 

3.1.1 Toelichting respondentkeuze 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd bij het FACT VIP-team van De Braamberg (afdeling Pro 

Persona, Arnhem). Het FACT VIP-team is verantwoordelijk voor de ambulante behandeling 

van jongvolwassenen (ongeveer 18 tot 29 jaar) na ervaringen van eerste psychosen. De 

rehabilitatieplannen van cliënten worden geschreven aan de hand van het Positieve 

Gezondheid-model van Huber, maar het kopje ‘zingeving’ blijft veelal leeg. In het team leeft 

de vraag hoe men meer invulling kan geven aan ‘zingeving’. De teamleden zijn benieuwd 

welke thema´s er spelen onder cliënten8. De ambulante zorgfase vormt de herstelfase 

(rehabilitatie) van de behandeling, volgend op de acute fase van de psychose zelf (Kuijer, 

2012). De respondenten bevinden zich in de herstelfase, nadat zij op jonge leeftijd en terwijl 

zij zich ontwikkelen als adolescent ingrijpende ervaringen of crisissen meemaakten. Om deze 

redenen is de doelgroep interessant voor een onderzoek naar zingeving en bestaansvragen. 

  

3.1.2 Kenmerken respondenten 

  

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit jongvolwassen in de context van de ggz 

met psychose-kwetsbaarheid. Alle respondenten zijn onder behandeling van het FACT VIP-

team van De Braamberg (locatie Pro Persona, Arnhem). De leeftijd varieert tussen de 17 en 

31 jaar. De verdeling man : vrouw is ongeveer 3 : 2. Het percentage mannen in deze 

doelgroep is groter (Kuijer, 2012) en daarmee is de onderzoekspopulatie een reële 

afspiegeling van de werkelijkheid. Er zijn verschillen in levensbeschouwing, opleiding en 

 
8 André Scholten, zorgmanager VIP Arnhem, gesprek 21 september 2021 (De Braamberg, Arnhem). 
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afkomst. De cliënten bevinden zich in verschillenden fasen van het herstelproces en er zijn 

verschillen in diagnoses naast psychose-kwetsbaarheid. Bij sommigen spelen of speelden 

verslavingen een rol. In tabel 3.1 zijn korte beschrijvingen van de respondenten te vinden.   

 

Tabel 3.1  

Overzicht respondenten 

 Geslacht Leef-

tijd 

Opleiding Werk Religie Afkomst Thuis-

situatie 

Diagnose  

(als bekend) 

C1 Vrouw 27-31 Afgerond Vrijwillig Nee NL Samen-

wonend 

Schizofrenie 

C2 Man 27-31 Afgerond Ja Nee NL Begeleid Schizofrenie 

C3 Man 22-26 Gestopt Nee Nee Anders Op 

zichzelf 

 

C4 Vrouw 22-26 Onderbroken Activerend Nee NL (ouders 

anders) 

Samen-

wonend 

Bipolair 

C5 Vrouw 27-31 Afgerond Nee Nee NL Op 

zichzelf 

Depressie 

C6 Man 17-21 Gestopt Activerend Nee NL 

(opgegroeid 

elders) 

Ouder(s) Bipolair 

C7 Man  22-26 Gestopt Sociale 

werkplaats 

Nee NL Ouder(s) Depressie 

C8 Man 22-26 Nee Vrijwillig Nee NL Op 

zichzelf 

Schizofrenie, 

ADHD 

C9 Man 17-21 Nee Nee Nee NL 

 

Bij 

familie  

 

C10 Man 17-21 Nee Nee Ja NL (ouders 

anders) 

Ouder(s) Schizo-affectieve 

stoornis, bipolaire 

type 

C11 Man 17-21 Bezig Nee Nee NL Ouder(s)  

 

 

 

3.2 Werving respondenten 

 

 De werving van respondenten heeft plaatsgevonden in samenwerking met het FACT 

VIP-team van De Braamberg. Het team behandelt ongeveer 80 cliënten, die allemaal in eerste 

instantie benaderd zijn door middel van een informatiebrief (zie Bijlage 1) en 

antwoordformulier. Zo konden cliënten zich vrijwillig opgeven voor het onderzoek. Daarnaast 

hebben medewerkers van het FACT VIP-team zelf ook cliënten benaderd van wie zij dachten 

dat er mogelijke interesse in deelname zou zijn en om de gewenste diversiteit onder 
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respondenten te waarborgen. De eerste acht respondenten meldden zich snel aan. Via een 

tweede wervingsronde (door het team) en met aanbieding van een gratis lunch zijn de laatste 

vier respondenten gevonden. Er heeft geen verdere selectie plaatsgevonden na aanmelding. 

Eén respondent (C12) was niet in staat tot deelname in verband met een opname.  

 

 

3.3 Dataverzamelingsprocedure 

 

Er is gedurende de termijn van een jaar contact geweest met het FACT VIP-team van 

De Braamberg en de zorgmanager van dit team. Dit contact heeft het mogelijk gemaakt om 

voldoende respondenten te vinden en de interviews af te nemen. Tijdens de uitvoering van het 

onderzoek was er sprake van regelmatige terugkoppeling.  

De dataverzameling heeft plaatsgevonden door middel van eenmalige open interviews 

van de duur van ongeveer een uur. De interviews zijn gestructureerd aan de hand van een 

topic list (zie Bijlage 3), opgesteld aan de hand van de theorie zoals uitgewerkt in het 

theoretisch kader. De topic list is voor een groot deel gebaseerd op de oervragen uit De berg 

van de ziel (Anbeek & De Jong, 2013). Deze vragen zijn gebruikt om mogelijke 

onderliggende existentiële zingevingsthema’s te operationaliseren en om te onderzoeken 

welke bestaansvragen mogelijk zouden kunnen werken om ruimte te bieden voor zingeving in 

de behandelcontext. In de interviews is daarnaast aandacht besteed aan persoonlijke 

ervaringen in de ggz en de subjectieve opvatting over zingeving. Op deze manier is ernaar 

gestreefd een zo open mogelijk beeld te krijgen van mogelijke zingevingsthematieken die 

spelen onder de doelgroep.  

Om meer aansluiting te vinden bij de doelgroep zijn de ‘oervragen’ aangepast ten 

opzichte van hoe zij geformuleerd zijn door Anbeek & De Jong (2013), deels met behulp van 

theorie uit het theoretisch kader (zie tabel 3.2). Zo sluit bestaansvraag 3 aan bij McAdams 

(2012) en de narratieve identiteit als constructie van verleden en toekomst en het 

levensverhaal als manier om samenhang te creëren. Bestaansvraag 8 sluit aan bij het proces 

van identiteitsverwerkelijking dat kenmerkend is voor de levensfase van respondenten 

(Erikson, 1950). De bestaansvragen 4 en 5 zijn gedeeltelijk aangepast. In de antwoorden op 

‘hoe om te gaan met’ (4) kwam het thema acceptatie veelal vanzelf naar voren, zoals in de 

oorspronkelijke ‘oervraag’ gebeurt via de term ‘verzoening’. ‘troost’ en ‘hoop’ (5) zijn 

woorden die Anbeek & De Jong (2013) zelf gebruiken als het over ‘nieuw leven’ gaat. Ten 
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slotte geeft de volgorde van de bestaansvragen eerst ruimte voor kennismaking en het creëren 

van een veilige sfeer en vertrouwen, daarna volgden de meer kwetsbare of lastige vragen. 

 

Tabel 3.2  

Overzicht 'oervragen' (Anbeek & De Jong, 2013) en bestaansvragen zoals hier geformuleerd 

 

Alle interviews hebben plaatsgevonden op De Braamberg in een rustige ruimte. Deze 

plek is bekend voor de respondenten. Het onderzoek is goedgekeurd door de 

wetenschappelijke commissie van Pro Persona. Voorafgaand aan elk interview is de 

respondent ingelicht over de vertrouwelijkheid, anonieme dataverwerking, vrijwillige 

deelname en het recht op ieder moment te stoppen met deelname aan het onderzoek en is het 

toestemmingsformulier (zie Bijlage 2) in tweevoud opgetekend.  

‘Oervragen’  Bestaansvragen  

(1) Waar zijn we (terecht) gekomen? (3) Iedereen heeft een levensloop en jij bent nu … jaar 

oud, kan je iets vertellen over hoe je leven tot nu toe is 

gelopen? 

(2) Wat is van ultiem belang? (2) Wat is voor jou heel belangrijk? Wat is echt van 

waarde?; (9) Speelt geloof of spiritualiteit in brede zin 

een rol in jouw leven?  

(3) De natuur de wij zijn. Wat is onze 

oorsprong en bestemming? 

(8) Als je denkbeeldig helemaal zou kunnen zijn wie je 

zou willen zijn, wat zou daar dan voor nodig zijn?; (10) 

Is er iets waar je je veel mee bezig houdt of waar je vaak 

over nadenkt? 

(4) De mens, een twijfelachtig beeld. Wie 

ben ik? Wie zijn wij? 

(1) Kan je iets vertellen over wie je bent? Kan je iets 

zeggen over je karakter?  

(5) Het is zoals het is. Kan je je verzoenen? (4) Als er iets gebeurt in jouw leven waar je niet zomaar 

invloed op hebt of waarvan je niet zou willen dat het 

gebeurde, hoe ga je daar dan mee om? 

(6) Luchtigheid. Waar vind je nieuw leven? (5) Vind je ergens troost of hoop als er iets moeilijk 

gebeurt?  

(7) Gebroken gemeenschap. Waar vind je 

verbinding? 

(6) Kan je verbinding vinden met anderen? Heb je het 

gevoel dat anderen jouw begrijpen? En andersom? Kan 

je je laten zien?  

(8) (Nieuwe) beelden voor de toekomst. (7) Heb je een beeld of droom of doel voor de toekomst? 

Zo ja, heb je het gevoel dat je weet hoe je daar zou 

moeten komen?  
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3.4 Dataverwerking en -analyse  

 

3.4.1 Toelichting dataverwerking 

 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwalitatieve data-analyse, om persoonlijke 

perspectieven op een diepgaande manier te kunnen onderzoeken en te begrijpen en ruimte te 

kunnen geven aan subjectieve ervaringen en inzichten (Creswell & Plano Clark, 2018).  

De interviews zijn opgenomen en vervolgens anoniem getranscribeerd. Eén interview 

(mislukte opname) is na afloop als reconstructie uitgetypt, met behulp van een tweede gesprek 

(telefonisch) met de respondent. De transcripten van de interviews zijn gecodeerd met behulp 

van het programma Atlas.ti. Tijdens de thematische analyse is zowel gebruik gemaakt van 

deductieve (hoofdcodes) als inductieve codering (subcodes en open codes). De analyse heeft 

plaatsgevonden in verschillende stappen:  

 

1. Transcripten verkennen door markeren van fragmenten, deductieve codering (vanuit 

de literatuur opgestelde codes zoals ‘van waarde’) en geschreven ‘algemene indruk’ 

door onderzoeker.  

2. Transcripten in Atlas.ti. Thematische analyse. Open coderen (inductief), waardoor 

nieuwe codes ontstonden en deductieve codes verder opgesplitst werden (‘van waarde’ 

bijvoorbeeld naar ‘van waarde_anderen’ en ‘_muziek’). Zo open mogelijk en tegelijk 

oplettend voor concepten uit het theoretisch kader, vaak herhaalde woorden en 

afwijkende of verrassende uitspraken.  

3. Na codering van ieder transcript eigen interpretatie van sub-thema’s in relatie tot 

existentiële zingevingsthema’s in schema uitgetekend (aantekeningenboekje).  

4. Tweede ronde open coderen.  

5. Axiaal coderen (vergelijken en opsplitsen of samenvoegen van codes).  

6. Van codes naar categorieën en selectief coderen. Relaties tussen concepten 

onderzoeken. Hoofdgroepen (hoofdcodes) en subcodes en open codes hieraan 

toevoegen (zie figuren van de verschillende codebomen in Resultaten).  

7. Thematiseren aan de hand van theoretisch kader en opzet resultaten hoofdstuk. 

8. Expliciteren van dominante zingevingsthema’s door middel van analyse frequentie 

codes, verbanden tussen categorieën, overlap en dominante concepten. Aandacht voor 

verrassende uitkomsten. Destilleren van citaten (quotes) ter illustratie. Analyse met 

behulp van functies Atlas.ti (report; code-document table; network analysis).  
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3.4.2 Toelichting data-analyse en hoofdbegrippen 

 

De bestaansvragen zijn in dit onderzoek als methode toegepast om te onderzoeken 

welke existentiële zingevingsthema’s spelen onder de doelgroep. De ultieme zorgen van 

Yalom (1980) heb ik in dit onderzoek existentiële zingevingsthema’s genoemd, omdat deze 

thema’s verwijzen naar zingeving als existentiële betekenisgeving (zie Theoretisch kader). 

Een tweede reden om de ultieme zorgen hier existentiële zingevingsthema’s te noemen is dat 

ik een vijfde thema aan de ultieme zorgen toegevoegd heb, namelijk ‘identiteit’, en daarmee 

afwijk van Yalom (1980). Ik heb dit thema toegevoegd, omdat het voor deze doelgroep 

belangrijk blijkt te zijn. Volgens de ontwikkelingspsychologie staat de realisatie van de eigen 

identiteit centraal tijdens de levensfase van de jonge volwassenheid (zie Theoretisch kader). 

Het belang van ‘identiteit’ wordt bevestigd in de Existential Concerns Questionnaire: de 

empirische schaal voor het meten van existential anxiety, zoals opgesteld door Van Bruggen 

et al. (2017). Identiteit vormt hierin één van de vijf theoretische domeinen (Van Bruggen et 

al., 2017).   

De verbanden tussen de bestaansvragen en de existentiële zingevingsthema’s, zoals 

weergegeven in de figuren (zie Resultaten en Conclusie en discussie) zijn gevonden in de 

analyse van de hoofd- en subcodes. Sommige subcodes vielen onder meerdere hoofdcodes, 

waardoor verbanden tussen existentiële zingevingsthema’s en bestaansvragen naar voren 

kwamen. De belangrijkste (sub-)thema’s zijn gevonden door te kijken naar de frequentie van 

de bijbehorende code(s). Hierbij is specifiek gelet op zowel de frequentie als het voorkomen 

bij het aantal respondenten. Voor de belangrijkste (sub)codes geldt dat de frequentie hoog is 

en de (sub)code tevens voorkomt bij veel respondenten. De hoofd- en subcodes zijn 

weergegeven in verschillende codebomen (zie Resultaten). Dominante thema’s zijn op deze 

manier voortgekomen uit de codes en het categoriseren van de codes en vormen daarmee een 

uitkomst van de data-analyse (Saldaña, 2013).  

 

 

3.5 Kwaliteit onderzoek: validiteit, betrouwbaarheid en rol onderzoeker 

 

In het kwalitatieve onderzoek heeft de onderzoeker een subjectieve rol. Als 

onderzoeker heb ik er echter naar gestreefd transparant en systematisch te werken en een open 

en kritische houding te hebben. Door een heldere weergave van het proces en voortdurende 

terugkoppeling, is de uitvoering van dit onderzoek navolgbaar (geweest) voor de betrokkenen. 
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Analyses van de data, interpretaties en resultaten zijn gedurende het gehele onderzoek 

gedeeld.  

De transparantie van en voortdurende terugkoppeling gedurende de data-verzameling 

en -analyse met meerdere betrokkenen vergroot de validiteit van het onderzoek (Ryan & 

Bernard, 2003). Dit is belangrijk, omdat niet alleen de kwalitatieve data-verzameling, maar 

ook de codering een subjectief proces is waarin de onderzoeker een actieve rol speelt. De 

validiteit van het onderzoek is ook vergroot doordat de resultaten van de data-analyse 

geïnterpreteerd zijn aan de hand van een brede basis van literatuur (Ryan & Bernard, 2003). 

De generaliseerbaarheid van de resultaten is verminderd doordat het onderzoek is uitgevoerd 

bij één ggz instelling. Eventuele praktijkadviezen ten aanzien van ‘de methode 

bestaansvragen’ zijn om deze reden als suggestie gepresenteerd.  

In de steekproef bestond ruime diversiteit qua etnische herkomst, leeftijd en sekse en 

lijkt daarmee een toereikende afspiegeling van de doelgroep. Het aantal respondenten (N=11) 

is niet zo hoog, doordat het onderzoek in een beperkte tijd en door één onderzoeker 

uitgevoerd is. Zeven transcripten zijn gedeeld met de respondenten (tenzij zij dit niet wilden, 

dit was bij vier respondenten het geval). Eén respondent maakte gebruik van de gelegenheid 

om eventuele op- en aanmerkingen te maken.  

De subjectieve validiteit is verhoogd door de eigen beleving van de gesprekken en de 

eigen interpretaties in coderingen te checken met twee betrokken onderzoekers en door het 

eigen interpretatieproces gedurende het gehele onderzoek vast te leggen in aantekeningen 

(Saldãna, 2013). 
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4 Resultaten 

 

In dit resultatenhoofdstuk licht ik in paragraaf 4.1 toe welke bestaansvragen in welke 

mate naar voren komen en welke subcodes er per bestaansvraag spelen onder de doelgroep, 

geïllustreerd aan de hand van quotes.  

In paragraaf 4.2 leg ik uit in welke mate de existentiële zingevingsthema’s, vrijheid, 

isolatie, betekenisloosheid, dood en identiteit, voorkomen. De zingevingsthema’s kwamen in 

verschillende mate naar voren in de antwoorden op de bestaansvragen. De vijf 

zingevingsthema’s licht ik vervolgens verder toe aan de hand van de belangrijkste sub-

thema’s en quotes. 

In paragraaf 4.3 ga ik in op zorgervaringen en zorgbehoeften. Om inzicht te geven in 

de ervaringen van de respondenten, begint deze paragraaf met een korte indruk van de 

psychose-ervaringen en algemene ervaringen in de ggz. Daarna zal ik meer specifiek ingaan 

op ervaringen met ‘zingeving’ en zorgbehoeften in de context van de ggz, ook aan de hand 

van quotes. Ten slotte geef ik een korte terugblik op de interviews – omdat niet alles in codes 

te vangen is.  

 

 

4.1 Resultaten deel 1: Bestaansvragen 

 

 

Figuur 4.1: Mate van voorkomen bestaansvragen (BV) uitgedrukt in totaal aantal codes (totaal van subcodes en hun 

frequentie) in alle transcripten per bestaansvraag. 
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Figuur 4.1 geeft het totaal aantal codes per bestaansvraag weer en laat zien welke 

vragen in meer of mindere mate leven onder de respondenten. Dit wordt bepaald door het 

totaal aantal codes per vraag (totaal van subcodes en hun frequentie). 

De volgende paragrafen behandelen iedere bestaansvraag met bijbehorende subcodes. 

De figuren 4.2 tot en met 4.9 bieden een overzicht van de belangrijkste subcodes in 

verschillende codebomen en laten zien wat er speelt per bestaansvraag qua subcodes. 

Subcodes met een minimale frequentie van tien en voorkomend bij minstens vijf 

respondenten zijn geel. Subcodes met een frequentie tussen de vijf en tien zijn blauw. 

Subcodes die bij slechts bij enkele respondenten voorkomen zijn wit. De overige subcodes 

met een lage frequentie zijn toegevoegd als bijlage (zie Bijlage 4). De belangrijkste resultaten 

(veelvoorkomend, opvallend of contrasterend) worden toegelicht in de tekst. 

 

4.1.1 Waar ben je (terecht) gekomen? (188 codes) 

Waar kom je vandaan en waar ben je gekomen? // Je bent nu … jaar, kan je iets vertellen 

over je levensloop? Wat zijn belangrijke momenten geweest in hoe jouw leven is gelopen?  

Figuur 4.2: Codeboom bestaansvraag ‘Levensloop/terecht gekomen’ 

 

‘Waar kom je vandaan en waar ben je terecht gekomen’ bleek een lastige vraag. Het 

merendeel begreep niet wat ik bedoelde en/of vond het lastig hierop antwoord te geven. ‘Waar 

ben je terecht gekomen’ leidde tevens tot weerstand. De vragen naar de levensloop als verhaal 

en naar belangrijke momenten in dit verhaal werkte wel goed, doordat de focus minder direct 

gelegd wordt op het nu dat vaak moeilijk is.  

De meest besproken thematieken in de levensloopverhalen van respondenten zijn: het 

meemaken van een ingrijpende gebeurtenis op jonge leeftijd (uiteenlopend tussen eerste 

psychose, andere uitingen van psychische stoornis of anders); een lastige jeugd; de relatie met 
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de ouders; werk en studie; vroeg zelfstandig of ‘volwassen’ moeten zijn; en ‘het volwassen 

worden’.  

 

C4: Dus sinds dit jaar, sinds mijn vriendje een eigen huisje heeft, een appartementje, 

was ik er heel bang voor om de grote zeg maar alle boodschappen, koken, 

schoonmaken, dat soort dingen… 

M: Ja 

C4: Als het dan misging om het dan weer creatief te kunnen oplossen. Daar struggle-

de ik wel heel veel mee, dus daar heb ik heel veel mee kunnen oefenen de afgelopen 

tijd en dat heeft mij ook wel meer zelfverzekerdheid gegeven.   

M: Ja, ja wat fijn.  

C4: Het leven is niet zo moeilijk als dat ik me voorheen altijd heb voorgesteld. 

 

De relatie met ouders wordt door de helft als goed en door de helft als moeilijk 

ervaren. Bij meerdere respondenten is één ouder niet thuis geweest tijdens het opgroeien of 

speelt een onveilige thuissituatie een grote rol. Ook gepest zijn komt vaker terug. Uit het 

voorgaande komt onder andere naar voren dat het merendeel van de respondenten ervaringen 

van alleen-op-de-wereld-zijn heeft gehad tijdens het opgroeien. Uit de gesprekken bleek dat 

dit ingrijpende ervaringen zijn. Een aantal respondenten geeft aan nu graag meer afstand te 

willen van de ouder(s).  

Verslavingen (gamen, drugs, drank/blowen) spelen een rol bij een kleine helft van de 

respondenten. Uitval bij werk of studie speelt ook bij de helft van de respondenten. Een aantal 

respondenten heeft op jonge leeftijd een suïcidepoging gedaan. Tevens heeft ruim de helft van 

de respondenten last (gehad) van depressies of depressieve periodes.  

Bij de helft van de respondenten speelt vrijwillig of activerend werk een belangrijke 

rol in het huidige leven. Voor diegenen die studie wel hebben kunnen afmaken, momenteel 

werk hebben of werk hebben gehad (zie overzicht respondenten in het methodehoofdstuk), 

blijkt dit erg belangrijk te zijn.    
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4.1.2 Wat is van ultiem belang? Waar geloof je in? (145 codes) 

Wat is voor jou heel belangrijk? Wat is echt van waarde? // Speelt geloof of spiritualiteit een 

rol in jouw leven? 

 

Echt van waarde blijkt voor de meeste respondenten: contact; het hebben van een doel 

of het ervaren van nut in bezigheden; familie of liefdesrelatie; en vriendschap. Daarnaast zijn 

voor de helft van de respondenten mensen in het algemeen belangrijk. Goed doen voor 

anderen en werk worden ook vaker benoemd als echt van waarde.   

 

 M: Wat is voor jou heel belangrijk? Wat is echt van waarde?  

C11: Contact hebben en niet alleen zijn. Ik heb lang gehad dat ik er niet echt bij 

hoorde, maar alleen zijn is niet fijn en zonder anderen is het wel erg alleen. Dus 

anderen zijn wel echt belangrijk.  

 

Tien respondenten geven aan dat het geloof geen rol speelt in hun leven, één 

respondent zegt wel actief gelovig te zijn. Een aantal respondenten die ongelovig zijn geven 

aan wel open te staan voor het geloof, of zien het geloof wel als mogelijkheid voor houvast. 

Ook zouden een paar respondenten graag willen geloven. Spiritualiteit is een thema voor drie 

respondenten en één respondent noemt een specifieke levensovertuiging – anders dan een 

religieus geloof. Vier respondenten geven aan alleen nog te geloven in datgene wat 

wetenschappelijk bewezen kan worden, omdat dat geen ruimte voor twijfel of toeval laat. De 

wetenschappelijke verklaring zoeken is voor hen een manier om een beetje grip op de wereld 

te krijgen. 

 

Figuur 4.3: Codeboom bestaansvraag 'Van waarde/ultiem belang' 
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4.1.3 De natuur die wij zijn: wat is onze oorsprong en bestemming? (163 codes) 

Waar ben je veel mee bezig of denk je vaak over na? // wereld begrijpen, wereldbeeld, 

betekenis, nut leven // Wat zou voor jou zingeving kunnen zijn?  

 

De vraag waar ben je veel mee bezig of denk je vaak over na? werkte goed. Het open 

karakter van deze vraag gaf inzicht met welke thema’s de respondenten vooral bezig zijn. 

Ongeveer tweederde van de respondenten denkt na over: het nut van het leven; ‘wat wil en 

kan ik met mijn leven’; en de betekenis van het (eigen) leven. Daarnaast zijn meerdere 

respondenten bezig met ‘het (willen) begrijpen van de wereld’ en ‘de impact van ingrijpende 

ervaring(en) of psychische klachten op het wereldbeeld’.  

Als het over subjectieve zingeving gaat (hier een manier om woorden te geven aan de 

eigen bestemming) komt het hebben van een doel en ervaren van vooruitgang het meest naar 

voren. ‘Leven in het nu’ komt ook bij de helft van de respondenten terug. Een aantal 

respondenten ervaart zin in het bijdragen aan de wereld of zorgen voor een ander mens of 

dier. Bij een paar respondenten komt het thema ‘het normale leven weer kunnen leiden’ terug. 

 

 M: Ja, ja. Wanneer zou het voor jou weer nut hebben zeg maar? 

 C10: Ja, gewoon als het goed gaat op school, als ik werk… dat ik gewoon een beetje 

 mezelf kan onderhouden… 

 M: hm 

 C10: …en dan gewoon een beetje een eigen leven op kan bouwen.  

 

Figuur 4.4: Codeboom bestaansvraag 'De natuur die wij zijn' 
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Als het gaat over de vraag waar ben je veel mee bezig of denk je vaak over na?, dan 

komen vooral vragen over leven en dood naar voren. Ook hoe het eigen leven (weer) zin of 

invulling te geven, wat de bedoeling eigenlijk is van het leven en waar te passen of hoe het 

goede te doen in relatie tot de maatschappij zijn vragen waar respondenten veel mee bezig 

zijn.  

 

C9: …dat is wat mij bezighoudt. De samenleving is eigenlijk imperfect, omdat we niet 

iedereen kunnen helpen, en ik snap dat dat heel lastig is, maar er zitten zoveel fouten 

aan dat ik denk… 

M: hm 

C9: Dat is wel één van de redenen dat ik vaak, ja somber ben is een groot woord, 

maar wel iets wat mij naar beneden haalt. Ik wil graag helpen in de samenleving, 

maar als de samenleving gewoon als standpunt corrupt is en slecht is en niet goed is… 

is het dan nog wel goed om te helpen weet je wel.  

 

4.1.4 De mens: wie ben jij? Wie zijn wij? (151 codes) 

Kan je iets vertellen over wie je bent? Wat zou je zeggen als je je karakter zou moeten 

omschrijven? // Als je denkbeeldig helemaal zou kunnen zijn wie je zou willen zijn, wat zou 

daar dan voor nodig zijn?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.5: 

Codeboom 

bestaansvraag 

´De mens´ 

 

De meeste respondenten kunnen makkelijk een aantal aspecten van hun karakter 

benoemen of beschrijven. Eigenschappen die het meest naar voren komen zijn: introvert; 
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gesloten; enthousiast over iets; vasthoudend/doorzetter; en sociaal. Meerdere respondenten 

geven aan wisselend of zwervende te zijn, dit staat vaak in relatie tot psychische symptomen.  

Voor vier respondenten is zelfvertrouwen moeilijk en voor de helft van de 

respondenten is het ánders voelen ten opzichte van anderen een belangrijk thema: 

 

C9: …het voelt niet heel raar of zo. Maar het is wel, ja stom is het verkeerde woord, ja 

heel erg buitengewoon voelt het, een beetje eliminerend, want ik ken niemand anders 

in mijn situatie weet je wel.  

 

Een ander belangrijk thema is de impact van de psychotische of andere ingrijpende 

ervaringen op het zelf (zelfbeeld en als levenslessen), dit komt bij één-derde van de 

respondenten terug. Dit geldt ook voor het ervaren van stigmatisering.  

Er zijn nog een aantal andere veelvoorkomende thema’s rondom de identiteit. De 

veranderde identiteit is de derde meest voorkomende code in het totaal qua frequentie en komt 

bij zes respondenten naar voren. Ook het ervaren van een conflict rondom de identiteit en niet 

weten wie je bent zijn thema’s die vaker terugkomen. Ten slotte is het bezig zijn met wie je 

zou willen of moeten zijn in relatie tot toekomstdromen een thema dat bij het merendeel van 

de respondenten terugkomt. Hier zal ik verder op ingaan in paragraaf 4.2.4 over ‘Identiteit’. 

 

4.1.5 Het is zoals het is: kan je je verzoenen? (273 codes) 

Als er iets gebeurt in jouw leven waar je niet zomaar invloed op had of wat je niet zou willen 

dat gebeurde, hoe ga je daar dan mee om? Lukt dat wel of niet en waarom?   

Figuur 4.6: Codeboom bestaansvraag 'Omgaan met/verzoening' 
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Deze vraag speelt een grote rol en bevat het grootste aantal totale codes. Het thema 

acceptatie komt vaak naar voren. Voor de helft van de respondenten geldt dat het lastig is om 

te accepteren en dat ‘om kunnen gaan met’ moeilijk is. Bij de meerderheid komt naar voren 

dat acceptatie in meer of mindere mate wel lukt. Bijna alle respondenten geven aan dat 

bespreken belangrijk is en het merendeel van de respondenten is hulpzoekend in het omgaan 

met lastige ervaringen, dit betekent dat zij actief om hulp vragen als iets lastig is. 

Tegelijkertijd geven acht respondenten aan dat ‘het omgaan met’ iets is wat zij alleen 

(moeten) doen. 

In-het-nu-zijn is een belangrijke manier van ‘omgaan met’. Ook het vinden van 

afleiding is belangrijk. Daarnaast komen de thema’s vertrouwen hebben en vertrouwen 

krijgen van anderen ook vaker terug als helpend in ‘het omgaan met’. Het merendeel van de 

respondenten geeft aan een proactieve houding te hebben en zegt dat dit helpt in het om 

kunnen gaan met lastige ervaringen.   

Een ander belangrijk thema is het nog niet (kunnen) uiten van gevoelens of reacties, 

dit komt terug bij de helft van de respondenten. Meerdere respondenten geven aan dat lastige 

ervaringen mede hierdoor tot negatieve emoties leiden, zoals woede, irritatie, depressiviteit, 

moedeloosheid of het opkroppen van emoties.  

 

M: Ja, dat is ook, in dat contact misschien lastig om te zoeken omdat je niet zo heel 

goed dan je eigen mening daarover hebt of kan uiten of… 

C6: ja 

M: …een beetje zo? 

C6: Ja, soms dan weet ik gewoon niet precies wat iets met me doet of zo… 

M: ja 

C6: …dus dan is het ook een beetje moeilijk om het daar met iemand anders over te 

hebben. 

 

Ten slotte zijn meerdere respondenten op zoek naar ‘rust’, dit thema komt op 

verschillende manieren terug. De vraag ‘waarom overkomt mij dit’ speelt bij de helft van de 

respondenten. Dit thema zal ik als existentieel zingevingsthema in paragraaf 4.2.3 verder 

behandelen. ‘Om kunnen gaan met’ bleek een belangrijk thema te zijn: in de gesprekken 

kwam naar voren dat het niet goed kunnen omgaan met een grote belemmering vormt voor 

het opnieuw vormgeven van het leven.  
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4.1.6 Nieuw leven: waar vind je troost, hoop of licht? (97 codes) 

Vind je ergens troost, licht of hoop (na een moeilijke gebeurtenis)?  

 

Dit thema komt in het totaal als minst naar voren in frequentie van codes. Troost en 

hoop worden gevonden in verschillende dingen. De grootste bron is herkenning, dit geldt voor 

het merendeel van de respondenten. Contact met andere mensen vormt een tweede grote bron: 

andere mensen en de vreugde van anderen in het algemeen en het contact met vrienden, 

familie of partner zijn grote bronnen van troost en hoop. Ten derde is vertrouwen belangrijk, 

zowel het eigen vertrouwen als het vertrouwen van anderen.  

Een huisdier is voor vier respondenten een grote bron van troost en hoop. Daarnaast 

zijn afleiding, muziek en natuur vaker genoemde bronnen.  

 

C8: Nou voor mij is die hond heel erg belangrijk, dat ik een reden heb mijn bed uit te 

komen. 

M: Ja 

C8: Want ik moet voor hem zorgen, als ik niet wakker word dan eh… 

M: ja 

…  

C8: Dus dat was dan mijn dag, mijn dingetje uit, en dat was de hoop die ik had… als 

ik voor hem kan zorgen, dan komt het vanzelf allemaal wel goed.  

 

Meerdere respondenten geven aan dat het moeilijk is om troost of hoop te vinden, 

hierin speelt mee dat het moeilijk is om lastige emoties of ervaringen met anderen te delen. 

Eén respondent ervaart (op het moment) helemaal geen hoop. In de loop van de gesprekken 

merkte ik dat het vinden van ‘nieuw leven’ niet altijd te verklaren is. Sommige respondenten, 

Figuur 4.7: Codeboom bestaansvraag 'Nieuw leven: troost/hoop' 
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met name diegenen die zich eerder op het randje van leven en dood bevonden hebben, gaven 

aan dat een moment van ‘weer zin hebben in iets’ of ‘toch vijf minuten iets gaan doen’ de 

omslag is geweest.  

 

C7: Ja, en dan kreeg ik ook steeds meer zin daarin. Eerst vond ik het prima om 

gewoon alleen maar te bestaan en verder niks te doen… 

 M: hm 

 C7: …en toen kreeg ik weer de behoefte om iets te doen waar ik blij van werd.  

 

4.1.7 Gebroken gemeenschap: vind je verbinding? (229 codes) 

Vind je verbinding met anderen? // Kan je je aan anderen laten zien? // Heb je het gevoel dat 

anderen begrijpen wie jij bent? Of dat jij anderen begrijpt?  

Figuur 4.8: Codeboom bestaansvraag 'Verbinding/gebroken gemeenschap' 

 

Verbinding is een belangrijk thema in het geheel, met het op één na grootst aantal 

totale codes. Van alle codes is de meest voorkomende code in het geheel en bij deze 

bestaansvraag ‘de impact van de ingrijpende ervaring(en) (psychotisch of anders) op de relatie 

met anderen’. Deze code komt terug bij iedere respondent en is daarmee een belangrijk 

resultaat. Daarnaast geeft bijna elke respondenten aan het moeilijk te vinden om echt 

verbinding te vinden met anderen. Dit is tevens de tweede meest voorkomende code in het 

totaal. De helft van de respondenten geeft overigens aan wel makkelijk contact te maken. 

Voor drie respondenten is ‘de impact van de ingrijpende ervaring(en) op relaties met 

anderen’ op een manier ook positief. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat 

vriendschappen veranderd zijn onder invloed van ingrijpende ervaringen of in de loop van het 

leven, zowel positief als negatief.  



53 
 

Het merendeel van de respondenten geeft aan zich begrepen te voelen of anderen te 

begrijpen. Tegelijkertijd geeft eveneens een meerderheid aan zich niet begrepen te voelen of 

anderen niet te begrijpen. Ditzelfde geldt voor gesloten of open zijn naar anderen. Er is 

overlap tussen bovengenoemde thema’s die soms tegenstrijdig lijken.  

 

C9: Ja, iemand hoeft je niet te begrijpen om verbonden te zijn.  

M: Ja 

C9: En dat vind ik eigenlijk wel een mooi ding, want we kunnen samen ergens boos of 

verdrietig over zijn, zonder te weten wie we zijn. 

 

Respondenten gaven aan dat het afhangt van de persoon en de situatie, waardoor zowel 

begrijpen en niet begrijpen, gesloten en open en positieve en negatieve impact bij dezelfde 

persoon kunnen bestaan. Ook in wel of geen verbinding vinden bestaat overlap, wat 

bijvoorbeeld terugkomt als het gaat over selectief contact hebben. Dit laat zien dat het ook 

van belang is te praten over wat verbinding betekent voor iemand. De één vindt verbinding in 

dieper persoonlijk contact en de ander in oppervlakkige relaties. 

Andere belangrijke thema’s die vaker voorkomen bij deze bestaansvraag zijn: het wel 

of niet erbij horen; zich ánders voelen; en wantrouwen hebben. Het merendeel van de 

respondenten geeft aan meer verbinding te verlangen. Voor meerdere respondenten zijn 

anderen belangrijk en verbinding wordt meermaals benoemd als fijne ervaring. Het ervaren 

van verbinding zonder oordeel wordt ook vaker genoemd als belangrijk en helpend.  

Een ander belangrijk thema is begrip. Ervaringen van begrip helpen voor een positief 

gevoel van verbinding. Het merendeel van de respondenten heeft ervaringen van gebroken 

vertrouwen of gebroken relaties en meerdere respondenten noemen ervaringen van 

eenzaamheid. Voor sommigen geldt dat zij zichzelf meer terugtrekken in het contact met 

anderen. Contact met lotgenoten kan tot verbinding en begrip leiden. Anderen willen dit 

contact juist niet.  

 

C6: …ik wil niet in dit bootje zitten. Dus ik vind het eigenlijk, ik wil niet te hecht 

bevriend worden met de mensen die hier zitten… 

M: Ja 
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4.1.8 (Nieuwe) beelden voor de toekomst (157 codes) 

Heb je een droom of een doel voor de toekomst? // Heb je het gevoel dat je die droom of dat 

beeld kan bereiken? Waarom wel of niet?  

Figuur 4.9: Codeboom bestaansvraag 'Toekomst' 

 

Als het over de toekomst gaat, speelt bij de helft van de respondenten de vraag ‘wat 

wil of kan ik met mijn leven?’ De meerderheid van de respondenten geeft aan ‘de toekomst’ 

in het algemeen moeilijk te vinden of pessimistisch naar de toekomst te kijken. Voor de 

meeste respondenten geldt ook dat zij wel een doel of droom voor de toekomst hebben, maar 

dat dit doel bijna altijd lastig bereikbaar is. Sommigen geven aan dat het doel of de droom 

daardoor iets is wat hen tegenhoudt of angstig maakt. Zelfs geven enkele respondenten aan 

helemaal geen doel of droom te hebben.  

Enkele thema’s geven iets weer dat van belang is voor de toekomst. De helft van de 

respondenten noemt de liefdesrelatie die zij (graag zouden willen) hebben. Het nodig hebben 

van meer energie voor de toekomst komt ook vaker terug. Twee respondenten geven aan 

‘liever niet te leven’ als zij zouden kunnen kiezen.  

Ten slotte is ‘de impact van de psychose en van andere ingrijpende ervaringen op de 

toekomst’ een belangrijk thema. Bij bijna alle respondenten speelt dit een rol. Vooral de 

impact op de huidige of toekomstige werksituatie en het gevoel van een beperkte vrijheid om 

het eigen leven vorm te kunnen geven komen hierbij naar voren. Het merendeel van de 

respondenten zegt te verlangen naar hoe het eerst was.  

Ook medicatie heeft impact op beelden voor de toekomst, dit komt bij de helft van de 

respondenten naar voren. De invloed van medicatie op het dagelijks leven is voor veel 

respondenten groot, waardoor doelen en beelden voor de toekomst lastiger voor te stellen zijn. 

Tevens komt bij de helft van respondenten de negatieve impact van ervaringen en symptomen 
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op het dagelijks leven naar voren als belangrijk thema, en dit beïnvloedt dan weer de 

mogelijkheden voor studie, werk, verbinding, in staat zijn het leven te kunnen leiden – 

waardoor überhaupt kunnen nadenken over de toekomst moeilijk is. 

 

C4: Ik kijk nog niet echt naar de toekomst, want dat geeft mij juist geen hoop. 

M: Ja 

C4: Ja, wat me dan, dat stukje dat ik voor mezelf wil gaan werken uiteindelijk om 

tekeningen en zo te maken maar dat klinkt als een hele verre droom… 

M: ja 

C4: …dus ik ben ook bang om daarmee te starten eigenlijk. 

 

Bovenstaande zal ik verder toelichtingen in paragraaf 4.2.1 bij het existentiële 

zingevingsthema ‘vrijheid’. Beelden voor de toekomst lijken moeilijker voorstelbaar voor 

respondenten en oude beelden moeten veelal bijgesteld of veranderd worden. Dit laat zien dat 

de impact van de psychotische of andere negatieve ervaringen op de vorming van (nieuwe) 

beelden voor de toekomst groot is en het moeilijk maakt om over ‘de toekomst’ na te denken. 

In de gesprekken bleek dat dit leidt tot ‘grote vragen’ over de eigen identiteit en het nut of 

doel van het leven (zie paragraaf 4.2). Sommigen lukt het wel (nieuwe) beelden te vormen, 

waardoor de toekomst een bron van hoop is en vertrouwen geeft. Ten slotte kwam uit de 

gesprekken naar voren dat het denken over de toekomst een belangrijk thema is, omdat 

respondenten zich bevinden in een levensfase waarin het vormgeven van de eigen toekomst 

centraal staat. Het feit dat dit veelal moeilijker lukt heeft veel invloed op verschillende 

existentiële zingevingsthema’s, zoals ik in de volgende paragraaf zal uitleggen.   
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4.2 Resultaten deel 2: Existentiële zingevingsthematieken 

 

 

Figuur 4.10: Voorkomen existentiële zingevingsthema's (EZ) in totaal aantal codes per alle transcripten. 

 

Figuur 4.10 laat zien welke existentiële zingevingsthema’s in meer of mindere mate 

voorkomen. Dit wordt bepaald door het totaal aantal codes per thema (totaal van subcodes en 

hun frequentie). Figuur 4.11 toont de vijf existentiële zingevingsthema’s, en de 

bestaansvragen die hebben geleid tot het gesprek over het desbetreffende zingevingsthema. 

Steeds andere bestaansvragen en hun belangrijkste subcodes zullen toe leiden naar de sub-

thema’s die bij ieder zingevingsthema horen (figuren 4.12 tot en met 4.16). Waar 

bestaansvragen en subcodes overlappen zijn verbanden tussen de existentiële 

zingevingsthema’s te vinden (figuur 4.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.11: Overzicht 

van de vijf existentiële 

zingevingsthema’s, en 

van welke 

bestaansvragen leiden 

tot gesprek over welk 

existentieel 

zingevingsthema. 
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4.2.1 Vrijheid (93 codes) 

 

 

Het existentiële zingevingsthema ‘vrijheid’ komt bij de meerderheid van de 

respondenten naar voren en blijkt daarmee belangrijk te zijn voor deze doelgroep: het heeft 

van de vijf existentiële zingevingsthema’s ook het grootst totale aantal codes. ‘Vrijheid’ komt 

het meest naar voren in antwoorden op de bestaansvragen over ‘omgaan met’, ‘toekomst’ en 

‘de mens’. De belangrijkste subcodes die bij dit existentiële zingevingsthema horen zijn: de 

impact van psychotische of andere ingrijpende ervaringen op het dagelijks leven en op de 

toekomst; de impact van medicatie en behandeling op het leven nu; de vraag wat wil en kan ik 

met mijn leven; blijvende angsten en zorgen; het verlangen naar hoe het eerst was; en een 

beperkt gevoel van vrijheid het eigen leven te kunnen leven en zelf vorm te kunnen geven. 

Daarnaast wordt ‘vrijheid’ letterlijk genoemd door vier respondenten, als ultieme waarde, als 

zingevend en als iets van vroeger.  

Een belangrijk thema dat bij bijna alle respondenten speelt is ‘de impact van 

psychotische of andere ingrijpende ervaringen op het dagelijks leven en de toekomst’: dit leidt 

vaak tot een beperkt gevoel van vrijheid. Het leven nadien is totaal anders. De psychotische of 

andere ingrijpende ervaringen hebben een grote impact op mogelijkheden voor studie, werk, 

andere dagbesteding en het verdere dagelijks leven. Het leven is minder zorgeloos. De helft 

van de respondenten zegt te verlangen naar hoe het eerst was. Dit bevestigt dat de impact op 

het leven groot is en leidt tot niet gewenste veranderingen.  

 

C4: ..ik ben gewoon een nieuwe versie van mezelf geworden zeg maar, dus ja ik kan 

niet even één verschil noemen of zo, misschien dat ik minder enthousiast ben, of ja, 

Figuur 4.12: Codeboom 'Vrijheid' 
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minder onderzoekend in de wetenschappen bijvoorbeeld ook wat minder, uh... En 

inderdaad dat gesprek op gang houden, dat vind ik nog steeds wel moeilijk. 

M: Ja 

C4: Maar ik doe mijn best dus, dat verschil is ook wel. Ja, wat minder care-free, dat 

vooral… 

 

Medicatie heeft impact op het gevoel van vrijheid, doordat het gebruik van medicatie 

leidt tot bijwerkingen zoals vermoeidheid, uiterlijke veranderingen (zwaarder worden) en 

afgevlakte emoties. Deze bijwerkingen worden onder andere genoemd als beperkende 

factoren in het dagelijks leven. Ook het altijd moeten denken aan of het moeten gebruiken van 

medicatie en dit eigenlijk-niet-willen zijn thema’s die naar voren komen.  

 

 C10: Ja, het is een beetje een tweestrijd soms, ik sta er wel achter dat ik ze neem…

 M: hm 

C10: …maar het maakt je wel een beetje een ander persoon dan dat je bent.  

 

De vrijheid om het eigen leven te leiden wordt ook beperkt door restsymptomen, zoals 

stemmen die opdrachten geven, paranoia, wantrouwen of het hebben van gedachten die 

vervreemdend werken.  

 

C11: Veel theorieën, gedachten die maar doorgaan. Angstig vooral, soms ook 

interessant maar vooral beangstigend en heel erg afleidend van dagelijkse dingen. 

 

De toekomst of het volwassen worden is voor de meerderheid van de respondenten een angst 

of zorg. Daarnaast komen depressies vaak voor. Ten slotte voelen sommigen zich schuldig 

door niet ‘beter’ te worden, ondanks alle zorg en aandacht.   
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4.2.2 Isolatie (75 codes) 

 

 

Het existentiële zingevingsthema isolatie komt het meest naar voren in antwoorden op 

de bestaansvragen over ‘verbinding’, ‘van waarde’, ‘levensloop’ en ‘troost/hoop’. De 

belangrijkste subcodes die bij dit thema horen zijn: de impact van de psychotische of andere 

ingrijpende ervaringen op de relaties met anderen; ervaringen van alleen-zijn en gebroken 

vertrouwen; oppervlakkige relaties en selectief contact; moeilijk verbinding vinden; contact 

als ultieme waarde; en anderen als grootste bron van troost of hoop.  

 

C4: Want dat is gewoon menselijk, om erbij te horen zeg maar, dat gevoel. 

M: Ja 

C4: Dus ja, ik probeer het wel… 

 

Een belangrijk resultaat is dat bij alle respondenten naar voren komt dat de 

psychotische of andere ingrijpende ervaringen de relaties met anderen hebben veranderd of 

moeilijker hebben gemaakt. Bij enkele respondenten is er tegelijkertijd sprake van een 

positieve invloed. Daarnaast spelen ervaringen van alleen-zijn, zoals niet erbij horen, 

onbegrip, ánders voelen en gebroken vertrouwen een rol bij veel respondenten. Bij de 

meerderheid van de respondenten komt naar voren dat zij voornamelijk nog selectief contact 

of oppervlakkige relaties hebben of aangaan.  

 

C3: Uhm, ja ik vind verbinding met mensen, maar slechter, of ja daar kies ik ze 

eigenlijk bewust voor, en slecht met anderen. Minder met anderen, dat kan ik beter 

zeggen… 

M: hm 

Figuur 4.13: Codeboom 'Isolatie' 
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C3: …ik eh, zoek het wel, maar ik laat het snel los bij twijfel.  

 

C10: Dan hebben ze iets, ja dan weten ze heel veel van je… 

M: hm 

C10: …dus dat is ook een manier waarop je gekwetst kan worden.  

M: Ja 

C10: Dus daarom hou ik mensen liever op een afstand.  

 

Verbinding vinden is veelal lastig door: vervreemding; wantrouwen; niet begrepen 

voelen; anderen lastig begrijpen; en gesloten zijn. Tegelijkertijd is contact met anderen de 

meest voorkomende ultieme waarde en vormen anderen de grootste bron van troost en hoop.  

 

C1: Uh… Ja, wat betekenen andere mensen voor mij… Ja, wel veel. Ik vind het fijn om 

dingen over andere mensen te horen, en mee te leven zeg maar met dingen. 

M: Ja. En heb je het gevoel dat je andere mensen daarin goed kunt begrijpen? 

C1: Nee, niet echt, ik vind dat heel moeilijk om andere mensen te begrijpen en wat ze 

meemaken en doormaken. Dus dat is wel iets wat ik heel lastig vind. 

M: Hm, ja. En zou je dat graag uh… wat meer willen of zou je, ik bedoel, niet iedereen 

is daarnaar op zoek natuurlijk. 

C1: Nee, maar ja ik zou dat wel graag wat meer willen. Dat ik mensen wat meer zou 

kunnen begrijpen. 

 

C10: Omdat in mijn ogen hebben anderen altijd een heel normaal leven… 

M: hm 

C10: …en die kunnen met dingen omgaan. En ik kan dat gewoon niet. 

M: Hm 

C10: Ik kan niet met mijn emoties omgaan, niet met mijn gedachten omgaan, dus dan 

is het ook heel moeilijk om mezelf te verbinden met mensen.  
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4.2.3 Betekenisloosheid (78 codes) 

 

 

Het existentiële zingevingsthema betekenisloosheid komt het meest naar voren in 

antwoorden op de bestaansvragen ‘omgaan met’, ‘van waarde’ en ‘natuur die wij zijn’. De 

belangrijkste subcodes die laten zien wat dit thema inhoudt zijn de volgende vragen die bij het 

merendeel van de respondenten leven: ‘waarom overkomt mij dit?’, ‘wat betekent het 

allemaal?’ en ‘wat is het nut van het/mijn leven?’ Meer dan de helft van de respondenten is 

bezig met het zoeken naar betekenis van (psychotische) ervaringen, van het leven of de 

wereld en in het eigen leven.  

 

C7: …ik heb genoeg om eh, om de dag door te komen en ook wel plezier te hebben, 

maar dus niet echt iets waar ik naartoe werk eigenlijk.  

M: Hm 

C7: Voor mijn gevoel. En ik denk heel vaak over van, wat het nut is van het leven, en 

wat er gebeurt na de dood, dat soort dingen. 

M: Ja, ja. En wat zou dat uhm, kunnen zijn… he misschien voel je dat niet nu, maar 

wanneer zou het leven bijvoorbeeld wel nut hebben voor jou?  

C7: Uhm, ja als ik, als er een soort einddoel zou zijn waar ik naartoe zou willen 

werken.  

… (was dat eerder anders?) … 

C7: Toen was het ook heel logisch, toen had ik eigenlijk ook nooit gedacht van zou ik 

iets anders kunnen doen. Toen was het gewoon van ik ging naar school, en na de 

middelbare school ging ik een opleiding doen en toen dacht ik ja dan, daarna zal ik 

gewoon waarschijnlijk een normaal leven leiden. 

 

Figuur 4.14: Codeboom 'Betekenisloosheid' 
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De vragen en de zoektocht naar betekenis ontstaan voornamelijk door het meemaken 

van ingrijpende ervaringen op jonge leeftijd. Het proces van betekenis vinden en kunnen 

begrijpen blijkt een belangrijke rol te spelen in ‘het om kunnen gaan met’ ingrijpende 

ervaringen: het zorgt ervoor dat acceptatie beter mogelijk is.  

Het geloof speelt voor bijna alle respondenten geen rol, sommigen hebben hier een 

bewuste keuze in gemaakt. Sommigen vinden wel betekenis in spiritualiteit of in een bepaalde 

levensovertuiging. Bij meerdere respondenten hebben de psychotische of andere ingrijpende 

ervaringen het wereldbeeld veranderd.  

 

C2: …dat ieder mens een bewustzijnsstroompje heeft, en die gaat over na de dood in 

een andere bewustheidsstroom… en uiteindelijk zijn wij allemaal één 

bewustheidsstroom.  

M: Ja 

C2: Uhm, dat geeft troost. Ik denk dat het heel fijn is.. 

 

C8: …omdat ik, wat ik vooral geloof is dat dit mij overkomen is om er wat voor te 

doen zeg maar.   

 

C9: En ik geloof niet dat er verspilling zit in het leven. En dat is denk ik ook wel iets 

dat meer veranderd is bij mij dan bij anderen. Ik geloof ook al heb ik jarenlang niks 

gedaan en ging ik niet naar school en had ik niet zoveel contact met anderen, zelfs dan 

ben je geen verspilling van leven. Dat kan niet, dat is onmogelijk.  

 

Er is ook sprake van constante veranderingen van het wereldbeeld (onder invloed van 

stemmingswisselingen), het gevoel minder gebonden te zijn aan de wereld na vervreemdende 

ervaringen, het zoeken naar zekerheid of blijvend wantrouwen jegens de wereld. Enkele 

respondenten geven aan moedeloos te zijn en gevoelens van nutteloosheid te ervaren. 
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4.2.4 Identiteit (71 codes) 

 

Figuur 4.15: Codeboom 'Identiteit' 

 

‘Identiteit’ komt vooral naar voren in antwoorden op de bestaansvragen over 

‘verbinding’, ‘levensloop’ en ‘de mens’. Het existentiële zingevingsthema ‘identiteit’ wordt 

niet expliciet benoemd door Yalom. Tijdens de interviews kwam dit existentiële thema 

meermaals naar voren. De belangrijkste subcodes bij ‘identiteit’ zijn: de veranderde identiteit 

door de psychotische of andere ingrijpende ervaringen op jonge leeftijd; een veranderende of 

wisselende identiteit; moeilijk verbinding vinden; vervreemding; ánders voelen; en de vraag 

wie te willen zijn.   

De meerderheid van de respondenten geeft aan echt een ander persoon te zijn dan 

voorheen, meestal in negatieve zin. Een paar respondenten benoemen dat de ingrijpende 

ervaringen hen gemaakt hebben tot wie zij zijn in positieve zin, zij zeggen bepaalde 

levenslessen en zelfkennis te hebben opgedaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de laatste quote in 

de voorgaande paragraaf. Meerdere respondenten geven aan een conflict met betrekking tot de 

eigen identiteit te ervaren of niet goed te weten wat hun identiteit is.  

 

C9: …ik ben al zo jong begonnen met in therapie zitten, dat ik niet per se weet waar ik 

vandaan kom 

… 

C9: En ik denk dus dat ik eerst tijd nodig heb om die fases door te gaan die je normaal 

op jonge leeftijd doorgaat voordat ik ja compleet, het is een beetje raar, maar voordat 

ik klaar ben met mijn tocht tot de persoon die ik wil zijn.  
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Rolverwarring en de eigen identiteit als moeilijk of wisselend ervaren zijn ook thema’s 

die spelen, het laatste staat vaak in relatie tot blijvende symptomen zoals 

stemmingswisselingen. Dit maakt het moeilijker de eigen identiteit te vinden. Ook de invloed 

van medicatie speelt hierin een rol, door het gevoel een ander persoon te zijn. Ten slotte wordt 

stigmatisering door meerdere respondenten ervaren, dit versterkt het gevoel anders te zijn en 

heeft invloed op relaties en op dromen voor de toekomst.  

 

C7: …maar ik denk zelf dat dat wel eh, kan veranderen hoe mensen naar me kijken als 

ze dat zouden horen. 

 

Stigmatisering en de verschillende andere factoren die ervoor zorgen dat het moeilijk is om 

verbinding te kunnen vinden met anderen (zie figuur 4.15) zorgen ervoor dat het moeilijker is 

om zelfvertrouwen te vinden en de eigen identiteit vorm te geven.  

In de quotes komt de relatie met de omgeving naar voren. Ik merkte dat respondenten 

veel bezig zijn met het eigen leven in relatie tot wat verwacht wordt, wat anderen om hen 

heen bereiken en hoe de samenleving functioneert. Het eigen leven loopt vaak anders dan het 

leven van leeftijdsgenoten. Het leven gaat niet ‘vanzelfsprekend’. Dit heeft invloed op de 

identiteitsontwikkeling en leidt onder andere tot de vraag ‘wie te willen en kunnen zijn’. 

 

C6: En ik wil wel gaan studeren maar nu met wat er is gebeurd begin ik toch wel te 

twijfelen van wat zijn mogelijkheden en in hoeverre kan ik wel mijn brein gebruiken 

om echt goed te studeren… 

 

C10: Ja, die zijn al een stuk verder weet je. Sommigen zijn al klaar met school en ik 

moet nog een hele school afmaken.  

M: Ja  

C10: Dus ja, daar zie je wel verschil in, maar ja. 
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4.2.5 Dood (30 codes) 

 

 

Het existentiële zingevingsthema ‘dood’ komt het meest naar voren in antwoorden op 

de bestaansvragen over ‘toekomst’, ‘natuur die wij zijn’, ‘troost/hoop’ en ‘levensloop’. 

‘Dood’ komt het minst naar voren in aantal codes en is daarmee het existentiële 

zingevingsthema dat het minst sterk aanwezig is. Het speelt niet bij alle respondenten, maar 

wel bij meer dan de helft. Sommigen vinden het lastig hierover te praten, waardoor het aantal 

codes misschien ook lager is. De belangrijkste subcodes bij dit thema zijn: vragen over leven 

en dood; vragen over het nut van het leven; suïcidegedachten of suïcidepoging; en ‘liever niet 

leven’.  

 

C7: Dat denk ik. Het feit dat er niks is dat eh, dat maakt het ja, ik wil niet zeggen 

aantrekkelijk, maar dat ja… 

M: hm 

C7: Ik vind het lastig sorry. Ik denk er wel vaak over na maar om het dan uit te 

spreken dat is toch moeilijk dan ik… 

M: Ja, dat is ook heel anders denk ik als je het… letterlijk in woorden moet zeggen. 

C7: Ja 

M: Maar ik vind dat je het heel ja, knap omschrijft. 

 

De dood wordt benoemd als totale rust. Een aantal respondenten noemen het feit er 

nog te zijn, ondanks de gedachten aan de dood of suïcidepoging, juist als bron van zingeving. 

Dit feit is voor hen een reden om te leven. Zij zeggen dat het zonde zou zijn nu nog op te 

geven na alles wat zij al meegemaakt hebben. ‘Er nog zijn’ geeft voor sommigen vertrouwen 

dat het altijd op een manier wel goed komt. 

Figuur 4.16: Codeboom 'Dood' 
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C9: Dus ik haal meer hoop uit het feit dat ik leef.  

M: Ja  

C9: Het feit dat ik nog steeds leef, na alles wat ik heb meegemaakt.  

M: Na alles wat er is gebeurd? 

C9: Ja, dat is eigenlijk de hoop dat ik nog steeds ja functioneer is wel een groot 

woord, maar dat ik nog steeds in leven ben, nog steeds dingen doe en niet ja, 

opgesloten zit in een hoekje.  

… 

C9: Ja, nu val ik nog weleens terug maar dan denk ik dan had ik dat veel eerder 

moeten doen, nu vind ik het ook zonde, laat ik het zo zeggen. En niet per se van je 

leven en verspilling, maar ik vind het meer zonde van de tijd die ik met de mensen 

doorbracht. Ik heb jaren en jaren en jarenlang in therapie zitten en dat mensen mij 

proberen te helpen… En ik vind het zonde om dat allemaal weg te gooien. En ik vind 

het zonde om hun tijd te verspillen.  

 

Een aantal respondenten heeft een suïcidepoging gedaan. Bij een paar anderen hebben 

suïcidegedachten een rol gespeeld in relatie tot psychotische ervaringen of depressieve 

perioden. Twee respondenten geven op de vraag ‘als je helemaal zou kunnen zijn wie je zou 

willen zijn’ als antwoord liever niet te leven. Ook het overlijden of zelfdoding van anderen 

spelen een rol voor een paar respondenten, wat leidt tot de vraag waarom er zelf nog wel te 

zijn en anderen niet. Een gevoel van herkenning bij anderen kan troost bieden, maar vaak zijn 

vooral gevoelens van eenzaamheid aanwezig.  

 

C5: Ja, ik hoop gewoon dat ik weer een beetje zin krijg in het leven of zo.  

M: Hm, ja 

C5: Soort van eh, levensenergie of zo. 

 

C7: Dat weet ik niet. Dan, als ik helemaal zou kunnen zijn, dan zou ik er toch voor 

kiezen om dood te zijn denk ik. Omdat er niet, er is geen ideaalbeeld wat ik heb, van 

wat een perfect leven zou zijn. 
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4.2.6 Verbanden existentiële zingevingsthema’s 

 

    

Figuur 4.17: Verbanden existentiële zingevingsthema’s onderling, voortkomend uit overlap in subcodes en van 

bestaansvragen die tot gesprek over de existentiële zingevingsthema’s leidden.  

 

Uit de resultaten zoals toegelicht in paragraaf 4.1 en 4.2 komen verschillende 

verbanden tussen de existentiële zingevingsthema’s naar voren, zoals weergegeven in figuur 

4.17. De verbanden zijn vastgesteld door te kijken naar een bepaalde overlap qua thematieken 

die uit overlap in codes blijkt. Er zijn meer verbanden te vinden, maar deze verbanden zijn 

hier relevant omdat zij voortkomen uit de overlap in subcodes en van bestaansvragen die tot 

het gesprek over de existentiële zingevingsthema’s hebben geleid. Het zijn tevens de 

verbanden die het meest naar voren kwamen in de gesprekken in de momenten ‘waar het 

gebeurde’ en als het gaat over onderwerpen waar respondenten zeggen veel mee bezig zijn. 

De belangrijkste verbanden zal ik kort toelichten.  

Ten eerste is het thema dood verbonden met de vier andere existentiële 

zingevingsthema’s. Het verband met betekenisloosheid is het wel of niet vinden van redenen 

om te leven, of het feit nog te leven juist als betekenisvol te ervaren. Het verband met vrijheid 

gaat over de angst voor de dood als beperking van vrijheid of de dood juist als vrijheid te zien. 

Er is een verband met identiteit, omdat ervaringen met en gedachten over de dood invloed 

hebben op wie te (willen) zijn. Daarnaast is dood verbonden met isolatie, omdat 

suïcidepogingen en -gedachten veelal ervaringen van eenzaamheid zijn en blijven.  

Ten tweede is er een verband tussen vrijheid en betekenisloosheid in het wel of niet 

vinden van waarde of een doel in het leven en het wel of niet kunnen voorstellen van beelden 

voor de toekomst. Dit gaat vooral om het gevoel het eigen leven vorm te kunnen geven.  
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Ten derde is er een verband tussen betekenisloosheid en isolatie. Wel of geen 

verbinding ervaren is een belangrijke factor voor het wel of niet vinden van waarde of 

betekenis in het leven en het wel of niet kunnen omgaan met ingrijpende ervaringen.  

Ten vierde zijn vrijheid en identiteit met elkaar verbonden als het gaat over wel of niet 

het gevoel hebben te (kunnen) zijn wie je wilt zijn. Medicatie, restsymptomen en niet goed 

weten wie je bent zorgen voor een beperkt gevoel van vrijheid.  

Ten slotte is er een verband tussen identiteit en isolatie. Het vinden van de eigen 

identiteit gebeurt in relatie tot anderen en wordt hierdoor makkelijker (bijvoorbeeld via 

herkenning) of moeilijker (bijvoorbeeld door stigmatisering of ánders voelen).  

 

 

4.3 Resultaten deel 3: Zorgervaringen en zorgbehoeften  

 

4.3.1 Korte indruk psychose-ervaringen respondenten 

 

Negen van de elf respondenten hebben de psychose als negatief ervaren, twee 

respondenten geven aan niet in een echte psychose te zijn geweest. Angst en het gevoel in 

gevaar te zijn komt veel terug. Het jezelf verliezen in theorieën en daarin doorslaan komen 

ook veel naar voren. Thema’s als (blijvende) paranoia of achterdocht, (extreem) wantrouwen 

en hallucinaties, en verlangen naar hoe het eerst was komen daarnaast bij veel respondenten 

voor.  

De helft van de respondenten geeft aan dat de psychotische ervaring een grote impact 

heeft op het leven. Vervreemding in gedachten en handelen komt bij de helft van de 

respondenten naar voren als groot thema. Het thema verlies komt bij een aantal respondenten 

terug. Het denken over de dood komt ook vaker naar voren in relatie tot de psychotische 

periode: meerdere respondenten zeggen suïcidegedachten gehad te hebben of hebben een 

suïcidepoging gedaan.  

Voor twee respondenten vormde een de psychotische episode ook een positieve 

ervaring, door het gevoel te hebben het totale middelpunt te zijn, de wereld te kunnen redden 

en met alles en iedereen sterk in verbinding te staan. Een aantal respondenten benoemen het 

gevoel ‘superhuman’ te zijn. Bij een aantal respondenten werd de psychose mede beïnvloed 

door drugs.    
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4.3.2 Algemene zorgervaringen in de ggz 

 

Tien respondenten zeggen positieve ervaringen met de ggz te hebben. Voor één 

respondenten is de ervaring puur negatief. Voor het merendeel van de respondenten zijn er 

naast de positieve ervaringen ook negatieve ervaringen.  

De belangrijkste positieve ervaringen komen voort uit de aanwezigheid van 

verpleegkundigen, het contact met verpleegkundigen of behandelaren en het gevoel niet 

alleen of niet de enige te zijn. De helft van de respondenten zeggen zich gehoord te hebben 

gevoeld en het merendeel geeft aan dat gesprekken helpen. Sommigen hebben het contact met 

mede-cliënten als positief en helpend ervaren en vonden hierin begrip en herkenning. Anderen 

hadden dit contact niet en voor één respondent was het contact juist niet positief. Andere 

positieve ervaringen die door een paar respondenten werden genoemd zijn het gevoel van 

veiligheid en het geboden vertrouwen door verpleging of behandelaren. Daarnaast wordt het 

contact met een ervaringsdeskundige soms als positief en soms als negatief genoemd. Ten 

slotte komt het stabieler worden dankzij de medicatie vaak terug: verschillende 

behandelmethoden worden als positief benoemd (welke verschilt per persoon). 

Negatieve ervaringen komen vooral voort uit het gevoel niet echt begrepen te worden 

of niet het gevoel te hebben te begrijpen wat er gebeurt en waarom. Het gevoel ‘niet gehoord 

te worden’ komt bij het merendeel van de respondenten naar voren en een gebrek aan uitleg 

wordt vaker benoemd. Ook het gevoel hebben dat de behandeling een zoektocht is en de 

wisselingen van medicatie en van therapeuten worden vaak als negatieve ervaringen 

genoemd. Door het merendeel van de respondenten wordt het belang van (meer) stabiliteit 

genoemd. Eén respondent ervaart de ggz als gevangenis en spreekt over een onterechte 

opname. Andere lastige ervaringen die genoemd worden door enkele respondenten komen 

voort uit het gevoel dat de dagen erg lang en saai zijn. Bijna alle respondenten noemen 

thema’s die niet besproken zijn en waar wel behoefte aan was geweest: bijvoorbeeld thema’s 

zoals die aan bod kwamen in de interviewgesprekken. Dit zal ik in paragraaf 4.3.4 over 

zorgbehoeften verder toelichten. 

 

4.3.3 Ervaringen met ‘zingeving’ in de context van de ggz 

 

De helft van de respondenten geeft aan ervaringen te hebben met zingeving in de 

behandelcontext, zij noemen hierbij sporten, mindfulness, dagbesteding, de therapie zelf, 

creatief bezig zijn en gesprekken over doelen. De andere helft geeft aan geen of nauwelijks 
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ervaring te hebben met zingeving. Eén respondent heeft een aantal gesprekken gevoerd met 

een geestelijk verzorger, en die als zeer positief ervaren. Het merendeel van de respondenten 

geeft aan dat aandacht voor bronnen van zingeving en zingevingsthema’s belangrijk is in de 

context van de ggz en bij zou dragen aan herstel. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ten 

eerste de behoefte te praten over vragen en thema’s zoals in de interviewgesprekken en ten 

tweede om te ontdekken wat belangrijk is en weer invulling te kunnen geven aan het leven. 

Dit komt naar voren in de volgende quotes:  

 

C1: Ja, misschien wel. Ook om me er uh bewust van te worden, wat nou eigenlijk 

belangrijk is voor mij. Want ja, misschien denk je dat je het allemaal wel weet, maar 

om er dan bij stil te staan is misschien wel goed en belangrijk.  

 

C2: …dat je ergens een, een vonkje kunt eh, doen ontstaan bij mensen, dat ze gaan 

nadenken van goh wat vind ik nou leuk, wat geeft mij energie, wat geeft mij zin.  

M: Ja 

C2: Ik denk dat dat in de ggz echt van waarde kan zijn. 

 

C10: ..dus ik wil een beetje verandering, dat je ook doelen kan stellen. Die, voor jezelf 

doelen kan stellen, in ieder geval niet per se doelen stellen van medicijnen en dat het 

dan weer beter gaat. Gewoon meer mentale doelen voor jezelf, dat je je daar ook een 

beetje aan kan vasthouden.  

M: Ja, dus meer doelen misschien over wat jij belangrijk vindt? 

C10: Ja 

M: …of wie jij bent of wat jij wilt… 

C10: ja, of wie je uiteindelijk wilt worden. Ja, of niet per se wie je wilt worden maar 

een beetje, waar je naartoe wilt, gewoon wat voor persoon wil je zijn. 

 

De grootste (potentiële) bron van zingeving is het hebben van een doel en het gevoel te 

hebben vooruit te gaan of vooruit te kunnen kijken. Het ontbreken van een (klein) doel wordt 

als heel lastig ervaren.  

In paragraaf 4.1.3 ´De natuur die wij zijn´ heb ik de belangrijkste bronnen van 

subjectieve zingeving genoemd, zoals de respondenten die noemen. ‘Aandacht voor 

zingeving’ zou volgens hen verschillend kunnen werken in de context van de ggz. Eén 

respondent noemt zelfontwikkeling als belangrijkste thema, omdat het proces van 
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zelfontwikkeling onderbroken wordt door de psychotische ervaringen. Voor een aantal 

respondenten zijn gesprekken over zingeving confronterend of functioneren als een spiegel. 

Dit werkt twee kanten op: de confrontatie is moeilijk, omdat het gebrek aan bronnen van 

zingeving blootgelegd wordt. Tegelijkertijd leidde het bij de respondenten ook tot bewustzijn 

van het belang van deze bronnen en het op zoek gaan naar nieuwe bronnen van zingeving. Dit 

wordt beide als positief ervaren.  

 

4.3.4 Zorgbehoeften en mogelijke verbeteringen 
 

Op de vragen ‘wat wordt er gemist of wat zou beter kunnen in de behandeling’ en ‘wat 

zou zingeving voor jou kunnen zijn als het over de behandeling gaat’ werden verschillende 

antwoorden gegeven. Tien respondenten geven aan dat zij dingen hebben gemist of noemen 

mogelijke verbeteringen als het over zingeving in de behandelcontext gaat. De belangrijkste 

behoeften die genoemd worden door meerdere respondenten zijn de volgende (zie tabel 4.1).  

 

      Tabel 4.1  

      Overzicht zingevings-zorgbehoeften van respondenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten eerste is er de behoefte dat de zorgverlener echt luistert en ook alle tijd hiervoor 

heeft. Ten tweede is er de behoefte dat er (door)gevraagd wordt naar gevoelens en gedachten 

over ‘grotere’ thema’s als het leven en de dood, de eigen identiteit en persoonlijkheid, de 

toekomst en de mogelijke eigen plek in de wereld. Ik heb in de gesprekken gemerkt dat de 

verstoring van het leven, dat niet langer ‘vanzelfsprekend’ verloopt, het nadenken over deze 

thema’s versterkt. Meerdere respondenten geven aan dat het moeilijk is om gedachten over dit 

soort onderwerpen zelf te uiten of onder woorden te brengen, maar dat ze hier wel graag over 

zouden spreken. Het zou helpen als ernaar gevraagd wordt en er meer ruimte en tijd zou zijn 

voor deze gesprekken. Een derde behoefte is om meer stil te staan bij wat echt belangrijks is 

Belangrijkste zingevings-zorgbehoeften onder 

jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz 

1. Echt luisteren en hier de tijd voor hebben  

2. Doorvragen naar gevoelens en gedachten over 

‘grotere’ thema’s  

3. Stilstaan bij wat echt belangrijk is en bewust te zijn 

van waar je het voor doet  

4. Uitleg over wat er gebeurt in het eigen hoofd en in 

de behandeling 
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in het eigen leven en bewust te zijn van waar je het voor doet. Ten vierde is er bij meerdere 

respondenten behoefte aan meer uitleg over wat er gebeurt en waarom in de behandeling en 

wat betreft de medicatie. Ook is er behoefte aan meer uitleg over de diagnose of psychische 

stoornis, om te kunnen begrijpen wat er gebeurt in het eigen hoofd. Meerdere respondenten 

willen graag beter de eigen (psychotische) gedachten en het eigen handelen kunnen begrijpen.  

Andere behoeften die genoemd worden zijn sporten, lekkerder eten, rust en regelmaat 

en minder wisselingen in behandelaren. Eén respondent geeft aan verschillende 

wereldbeelden te willen onderzoeken en noemt de behoefte verdieping hierover aangereikt te 

krijgen. Een ander noemt angst en schaamte als onderwerpen om over te praten. Ten slotte 

wordt een paar keer genoemd dat dagen lang en saai zijn (vooral tijdens de opname), wat leidt 

tot de behoefte aan meer houvast gedurende de dag en met betrekking tot het 

behandelingsproces. 

 

4.3.5 Terugblik op interviews: waar ‘gebeurt’ het?  

 

De meerderheid van de respondenten geeft aan het interview als positief te ervaren. 

Acht respondenten benoemen dit expliciet. Vijf respondenten geven aan dat het (ook) moeilijk 

is om dingen te verwoorden of hun eigen gedachten goed te kunnen blijven volgen. Vier 

respondenten geven aan dat het soort vragen zoals in het interview aan bod kwamen normaal 

niet gesteld worden en dat zij dit wel als fijn hebben ervaren om hierover te praten.  

 

C2: Uhm… je stelt wel allemaal leuke vragen. Die een spiegel voorhouden of zo… dat 

is wel heel gaaf. Een beetje een spiegel van hoe sta ik nu in het leven zeg maar. Wel 

confronterend, ja.  

C10: Ja, het zou wel fijn zijn. Het is niet per se dat het hier zo gaat, maar het zou wel 

fijn zijn zulke vragen eens een keer te krijgen.  

M: Hm 

C10: Dan heb je ook een beetje, dat je jezelf bewust wordt van de situatie.  

 

Het waren interviews met een dubbel doel. Enerzijds ging het om het vinden van 

existentiële zingevingsthema’s en anderzijds om het testen van de bestaansvragen als methode 

om bij deze existentiële zingevingsthema’s te komen. Een belangrijk resultaat is dat de manier 

van vragen in de interviewgesprekken, op basis van de bestaansvragen zoals ontleend aan 
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Anbeek, heeft geleid tot het vinden en bespreekbaar maken van existentiële 

zingevingsthema’s. Het merendeel van de respondenten heeft dit als fijn of belangrijk ervaren.  

Ter afsluiting van het resultatenhoofdstuk, wil ik iets zeggen over de momenten in 

gesprekken die lastig in data te vangen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een moment zoals 

waarop het volgende werd gezegd:  

 

M: Als we dit nu allemaal zo besproken hebben, is er nog iets dat je toe wilt voegen? 

C6: … Nee, nou ja, het leven is belangrijk. Zoiets. … Maar voor de rest niets. 

 

Het toch praten over dingen die moeilijk in woorden uit te drukken zijn. Het kwetsbaar zijn 

als je anderen zo moeilijk vertrouwt. Een gesloten gelaat dat plots de ruimte geeft voor een 

open oogopslag. Klein binnenkomen en groter naar buiten lopen. Dat is wat er ook toe doet.  
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5 Conclusie en discussie 

 

5.1 Deelvraag 1: Welke bestaansvragen en existentiële zingevingsthematieken 

spelen er onder jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz? 

 

5.1.1 Antwoord op deelvraag 1: conclusie dominante vragen en thematieken 

 

 

Figuur 5.1: Samengesteld figuur voorkomen existentiële zingevingsthematieken en bestaansvragen onder jongvolwassenen 

met psychose-kwetsbaarheid in de ggz, met de belangrijkste bijbehorende sub-thema’s. 
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Uit de resultaten blijkt dat alle vijf existentiële zingevingsthematieken voorkomen, de 

één sterker dan de ander. Figuur 5.1 is een samengestelde weergave van de bestaansvragen en 

existentiële zingevingsthematieken met hun belangrijkste sub-thema’s en verbanden 

onderling. De figuur vormt een beknopte samenvatting van de resultaten en is gerelateerd aan 

deelvraag 1. De cirkels en driehoeken geven het voorkomen van het desbetreffende thema of 

de desbetreffende vraag weer. Hoe groter of sterker uiteenlopend, hoe groter de frequentie van 

de bijbehorende subcodes (qua diversiteit aan subcodes en qua frequentie van de subcodes).  

Waar de cirkels overlappen zijn de belangrijkste verbanden te vinden tussen 

existentiële zingevingsthema´s. Eén bestaansvraag leidde vaak tot gesprek over meerdere 

existentiële zingevingsthema’s. Daarom zijn hier de kruisjes geplaatst: ‘omgaan met’ leidde 

bijvoorbeeld tot gesprek over ‘vrijheid’ en ‘betekenisloosheid’ en toont het verband tussen 

beide. In tweede instantie, of via-via, zijn alle existentiële zingevingsthema’s met elkaar 

verbonden. In de volgende twee paragrafen zal ik de belangrijkste antwoorden op deelvraag 1 

in relatie zetten tot de theorie.  

 

5.1.2 In relatie tot het gedachtegoed van Yalom 

 

“Each of us graves perdurance, groundedness, community, and pattern; and yet we 

must all face inevitable death, groundlessness, isolation, and meaninglessness.” 

(Yalom, 1980, p.485).  

5.1.2.1 Vrijheid 

Het meest dominante existentiële zingevingsthema onder de respondenten is vrijheid.  

Vrijheid gaat over de mogelijkheid te kunnen verlangen, kiezen en handelen en invulling te 

kunnen geven aan de verantwoordelijkheid het eigen leven vorm te geven. Totale vrije keus 

bestaat niet, maar een gevoel van eigen vrije wil is belangrijk (Yalom, 1980, pp.289-291). 

Uit de resultaten blijkt dat vrijheid hier vooral gaat over de impact van psychotische of 

andere ingrijpende ervaringen op het dagelijks leven en de toekomst. De meerderheid van de 

respondenten ervaart een beperkt gevoel van vrijheid (of vrije wil) om het eigen leven te leven 

en vorm te kunnen geven. Blijvende angsten en zorgen, symptomen en medicijngebruik 

versterken dit. Veel respondenten verlangen naar hoe het eerder was. De vraag wat wil of kan 

ik met mijn leven speelt bij de meerderheid van de respondenten.  

Beter ‘om kunnen gaan met’ kan het gevoel van vrijheid vergroten: betekenisgeving 

en acceptatie geven ruimte voor (nieuwe) toekomstbeelden en bieden enige structuur en grip. 

De mens verlangt vrijheid en heeft hierin structuur nodig, anders wordt de 



76 
 

verantwoordelijkheid angstaanjagend (Yalom, 1980, p.221). Volgens Yalom (1980) is 

structuur moeilijk te vinden in het geval van existentiële eenzaamheid (thema isolatie), als 

iemand het gevoel heeft los te zijn van anderen en van de wereld (p.221; pp.360-361). 

 

5.1.2.2 Betekenisloosheid 

Het thema betekenisloosheid komt net als identiteit en isolatie sterk naar voren. 

Ingrijpende (psychotische) ervaringen op jonge leeftijd maken dat respondenten veel bezig 

zijn met vragen over leven en dood, over het nut van het leven en over de betekenis van 

ervaringen, het leven en de wereld. Volgens Yalom (1980, p.419) gaat betekenis vinden in het 

leven over dit soort vragen (‘waarom’ en ‘waarvoor’). Yalom (1980, p.423) maakt een 

onderscheid tussen betekenis als zinvolheid en samenhang (begrijpen) enerzijds en betekenis 

als doel of nut anderzijds. Beide blijken voor respondenten erg belangrijk te zijn. Een gebrek 

aan betekenis leidt tot gevoelens van zinloosheid en nutteloosheid.  

De relatie tussen betekenisloosheid en isolatie laat zich nader begrijpen met wat 

Yalom (1980) existentiële eenzaamheid noemt. Het los zijn van de wereld en anderen komt 

naar mijn mening bij deze doelgroep sterker naar voren in de thema’s die spelen als het over 

betekenisloosheid gaat. De psychotische ervaringen maken het vinden van betekenis bijzonder 

en complex: alles krijgt betekenis of niks. Door de vervreemding raakt iemand los van de 

wereld en anderen. Terug in de ‘normale wereld’ blijkt het voor sommigen bijzonder lastig te 

zijn om de (oorzaak van) ervaringen te kunnen begrijpen en opnieuw zin en samenhang te 

vinden. Anderen halen juist betekenis uit de ervaringen. Beide maken het echter lastig om 

opnieuw verbinding te vinden, doordat de afstand tot anderen en de wereld groot is geweest of 

blijft.  

  

5.1.2.3 Isolatie 

Isolatie bestaat volgens Yalom (1980) uit verschillende vormen, namelijk 

interpersoonlijk (het alleen voelen), intrapersoonlijk (dissociatie of fragmentatie van het zelf) 

en existentieel (het zelf los van de wereld) (pp.353-355). Existentiële eenzaamheid kan 

ervaren worden in de confrontatie met de dood, door een gevoel van ongestructureerde 

vrijheid en verantwoordelijkheid om het leven zelf te moeten vormgeven of als de 

betekenissen die wij de wereld om ons heen gegeven hadden niet langer werken. Dit is 

waarom ieder mens volgens Yalom (1980) verlangt naar verbinding.  

Bovenstaande geldt ook voor de respondenten: contact met anderen is het meest van 

waarde en anderen zijn de grootste bron van troost en hoop. Verbinding vinden met anderen is 
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echter lastig. Ervaringen van alleen-zijn, gebroken vertrouwen, ánders voelen en 

vervreemding spelen hierin een rol. Wantrouwen naar anderen en de wereld wordt versterkt 

door de psychose-kwetsbaarheid en psychotische ervaringen. Deze ervaringen kunnen ook 

leiden tot existentiële eenzaamheid: het gevoel niet thuis te zijn in de wereld (Yalom, 1980).  

Volgens Yalom (1980) zijn existentiële en interpersoonlijke isolatie sterk met elkaar 

verbonden: de ervaring van alleen-zijn zal tot diepe verbinding leiden (p.362). Of de 

ervaringen van alleen-zijn leiden tot een diepere verbinding met anderen voor de doelgroep 

weet ik niet. Onder de respondenten hebben deze ervaringen voor sommigen juist geleid tot 

geslotenheid, wantrouwen, gebroken vertrouwen en oppervlakkig of selectief contact. 

Anderen voelen een verbondenheid met iedereen, of met de hele wereld, maar dit gaat vaak 

ook samen met minder diepe persoonlijke verbinding.  

 

5.1.2.4 Identiteit  

Identiteit vormt hier een vijfde existentieel zingevingsthema, dat niet expliciet als 

thema door Yalom (1980) wordt benoemd. Identiteit komt bij Yalom (1980) soms wel in een 

andere vorm terug: zo zijn vragen over leven en dood ook vragen over wie iemand wil of kan 

zijn. Psychotische ervaringen, blijvende symptomen en medicijngebruik hebben invloed op de 

identiteit, en veelal ongewenst. Dit leidt tot verwarring rondom de eigen identiteit.  

De eigen identiteit vormt zich in relatie tot anderen en komt tot uiting in de eigen 

bezigheden. Dit is lastiger als verbinding moeilijk gevonden wordt en het lastig is het eigen 

leven invulling te geven. Ten opzichte van leeftijdsgenoten loopt het leven vaak anders en het 

is moeilijker om zelfvertrouwen te vinden. Ook ervaringen van stigmatisering versterken de 

vraag naar wie je wil en kan zijn. Je kan zeggen dat de contextuele invloeden op de vrije wil 

(Yalom, 1980, zie paragraaf 5.1.2.1) een grote rol spelen in de identiteitsvorming: de 

persoonlijke vrijheid om invulling te geven wordt beïnvloed door invloeden uit de omgeving. 

Een ander aspect van Yalom (1980) dat ik wil noemen in relatie tot de identiteit is het 

begrip intrapersoonlijke isolatie (p.354). Dit gaat over fragmentatie of dissociatie met het zelf. 

Voor de doelgroep speelt dit in blijvende stemmingswisselingen en tijdens psychotische 

perioden (vervreemding van het zelf of wisselende identiteit). Bovendien zorgen deze 

perioden voor een soort fragmentatie in het levensverhaal, doordat het leven zo ingrijpend 

onderbroken wordt. Dit maakt het ook moeilijker te weten wie je bent. 
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5.1.2.5 Dood 

De dood is in frequentie van codes het minst voorkomende thema, maar is wel 

verbonden met de vier andere existentiële zingevingsthema’s. Suïcidegedachten of 

suïcidepogingen komen relatief veel voor onder de respondenten en laten een grote impact na 

op het leven en de ontwikkeling van jonge mensen. Confrontatie met de dood laat 

respondenten twijfelen aan het leven, of geeft juist betekenis aan het leven. Het is moeilijk 

voor respondenten om zich hierin begrepen te voelen. Respondenten geven daarnaast aan dat 

het moeilijk is gedachten over de dood te delen. 

Volgens Yalom (1980) is de dood een fundamentele angst die de authenticiteit van ons 

bestaan bepaalt en hierin zowel een gids als een vijand kan zijn (p.188). De confrontatie met 

de dood raakt ons zo fundamenteel en laat ons afvragen wie wij (nog kunnen) zijn (Yalom, 

1980). Deze vragen komen bij de respondenten ook naar voren. De dood betekent voor 

sommigen vrijheid en rust en kan een bron van betekenisgeving zijn. De dood is ook een bron 

van betekenisloosheid, angst en eenzaamheid.     

 

5.1.3 In relatie tot de andere theorie  

 

De vraag is ten eerste of de integratie van ‘ikken’ tot één ‘Ik’ (Erikson, 1950) lukt als 

er sprake is van ongewenste of vervreemdende ervaringen van het ik. Respondenten hebben 

vaak te maken met het moeten omgaan met ongevraagde ‘rollen’ en ongewenste 

veranderingen in de identiteit en geven aan niet goed te weten wie zij zijn. Acceptatie en 

betekenisgeving geven juist ruimte voor het vinden van nieuwe rollen en versterken een 

gevoel van grip op de eigen identiteitsverwerkelijking.  

Identiteit is volgens Erikson & Erikson (1981) een psychosociaal begrip. 

Respondenten vinden het veelal moeilijk om echt verbinding te vinden met anderen en hebben 

vaak ervaring met eenzaamheid, met het gevoel niet erbij te horen of zich anders te voelen en 

met stigmatisering. In de woorden van Erikson (1950) zou je kunnen zeggen dat naast het 

trouw kunnen zijn aan het eigen ik, ook het gedeelde karakter met anderen aangetast wordt 

door ingrijpende ervaringen. Het tot stand komen van de ego identiteit wordt ingewikkeld als 

je voelt dat je niet langer aan de verwachtingen van de sociale en relationele context voldoet 

(Erikson & Erikson, 1981). Psychotische ervaringen en blijvende symptomen verstoren de 

dialoog tussen de interne ‘zelven’ en tussen het zelf en anderen, door interne en externe 

vervreemding. Dit maakt dat het ook lastiger is een betekenis van het zelf te vinden (Lysaker 

& Lysaker, 2002).  
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Ingrijpende (psychotische) ervaringen veroorzaken daarnaast een onderbreking in de 

vorming van het levensverhaal en de narratieve identiteit, waardoor samenhang in en 

zinvolheid van het leven moeilijker ervaren wordt (McAdams, 2012). Sommigen lukt het om 

de ingrijpende ervaringen een betekenis en plek te geven in het eigen verhaal. Het blijkt dat 

dit bijdraagt aan een gevoel van samenhang en het volwassen worden van de identiteit 

(McAdams, 2012).  

Respondenten vinden een diepere betekenis in gedeelde waarden die een doel geven 

aan het leven (McAdams, 2012; Taylor, 2019). Respondenten zeggen daarnaast de ervaring te 

hebben dat zij niet langer passen binnen bestaande maatschappelijke scripts zoals studie of 

werk (McAdams, 2012) of zeggen het gevoel te hebben niet te kunnen voldoen aan het 

maatschappelijke ideaal van zelfverwerkelijking als autonoom en authentiek individu (Taylor, 

2019). Beide versterken gevoelens van betekenisloosheid, nutteloosheid of zinloosheid. 

 

 

5.2 Deelvraag 2: Wat gebeurt er wel en niet op het gebied van ‘zingeving’ in de 

behandeling van jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz?  

 

5.2.1 Antwoord op deelvraag 2: conclusie zorgervaringen en -behoeften met betrekking tot 

zingeving 

 

De belangrijkste positieve zorgervaringen komen voort uit aanwezigheid van en 

contact met de verpleging, gesprekken met zorgverleners die helpen en het gevoel niet alleen 

te zijn. De belangrijkste negatieve zorgervaringen komen voort uit het gevoel niet begrepen te 

worden of niet te begrijpen wat er gebeurt of waarom. Deze ervaringen worden versterkt door 

het gevoel dat thema’s onbesproken blijven.  

Het merendeel van de respondenten geeft aan dat zingeving belangrijk is in de context 

van de ggz. Er is behoefte om meer te praten over existentiële zingevingsthema’s zoals de 

thema’s die aan bod zijn gekomen in de interviewgesprekken. Respondenten benoemen dat 

het vaak thema’s zijn die lastig zelf aan te kaarten zijn, maar dat het stellen van vragen door 

behandelaren de gewenste ruimte kan bieden. Respondenten geven aan te willen ontdekken 

wat voor hen echt belangrijk is, om beter invulling te kunnen geven aan het leven, meer een 

(existentieel) doel te hebben en meer een gevoel van nut en vooruitgaan te ervaren.  

Er worden verschillende behoeften geuit als het gaat over deze gesprekken. De 

belangrijkste zingevings-zorgbehoeften zijn: tijd en echt luisteren; doorvragen naar gevoelens 
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en gedachten over ‘grotere thema’s’; stilstaan bij wat er echt toe doet en bewust worden van 

waar je het voor doet; en meer uitleg over wat er gebeurt in de behandeling en in het eigen 

hoofd, zodat de eigen gedachten en handelingen beter begrepen kunnen worden.   

Meer ruimte voor zingeving, door aandacht voor de existentiële zingevingsthema’s, 

kan helpen om nog meer aan de zorgbehoeften te voldoen. Respondenten geven aan zich vaak 

wel gehoord te voelen, maar als het over existentiële zingevingsthema’s gaat overheerst veelal 

het gevoel dat thema’s onbesproken blijven.  

 

5.2.2 In relatie tot de gegeven definitie van zingeving 

 

In het theoretisch kader heb ik een definitie gegeven van zingeving als heroriëntatie en 

(existentiële) betekenisgeving. Respondenten zijn veelal bezig met het zoeken naar betekenis. 

Door de ingrijpende levenservaring(en) ontstaan vragen met betrekking tot het nut van het 

leven, over de eigen identiteit en toekomst en de verbinding met anderen en de wereld. Ofwel, 

de bestaande globale betekeniskaders worden uitgedaagd (Park, 2010). Ruimte voor 

existentiële vragen kan helpen in het proces van heroriëntatie. Voor sommigen zijn de oude 

betekeniskaders (deels) nog bruikbaar. Psychotische ervaringen zijn echter vaak ervaringen 

van vervreemding. Dit maakt dat het passen van deze ‘vreemde’ situationele betekenissen 

binnen het globale betekeniskader complex is en dat respondenten veelal op zoek moeten naar 

een nieuw geloofwaardig kader (Park, 2010). Gevoelens van betekenisloosheid of zinloosheid 

komen naar voren als dit moeilijk lukt.  

Martela & Steger (2016) stellen dat zingeving bestaat uit samenhang, richting en 

intrinsieke levenswaarde (‘significance’). Intrinsieke levenswaarde is voor deze doelgroep, bij 

wie vragen over leven en dood veelal spelen, een belangrijk aspect van zingeving. Opnieuw 

zin vinden begint vaak met de vraag: ‘wat maakt het leven nog of opnieuw de moeite waard?’  

Na de gevoerde gesprekken vraag ik me af wat het is dat iemand toch het leven (weer) 

ziet zitten op momenten die zo donker lijken. Hoe klein een ‘levenslijn’ op die momenten ook 

is, er is iets waardoor iemand vast blijft houden. Is het de intrinsieke levenswaarde die niet 

helemaal verloren is geraakt? Of is het puur het instinctieve menselijke verlangen voort te 

leven, zoals Yalom (1980) het omschrijft? En waarom is het dan zo dat dit niet voor iedereen 

geldt? Wat maakt dat de één de ‘zin’ weer vindt en de ander niet? Hier heb ik nog geen 

antwoord op.  
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5.2.3 In relatie tot herstelgerichte zorg in de ggz  

 

In de persoonlijke benadering van herstel zoals omschreven door Connell et al. (2014), 

ligt de focus op het hervinden van het gevoel van zelf. Dit lijkt onder de respondenten ook 

naar voren te komen als belangrijk onderdeel van herstel. Dit staat in relatie tot de 

bestaansvragen over verbinding en toekomst en met de existentiële zingevingsthema’s 

vrijheid, betekenis(-loosheid) en identiteit. Dit zijn de vragen en thema’s die sterk spelen 

onder de doelgroep. Dit zijn tevens de thema’s die terugkomen in het CHIME-model: in dit 

model zijn verbinding, hoop, identiteit, betekenisgeving en grip op het leven de belangrijkste 

herstelprocessen (Leamy, et al., 2011).  

Jacobs (2020) stelt dat zingeving nog lastig te definiëren is, maar wel wordt 

geïntegreerd in het bredere zorgdomein. De mate van abstractheid maakt dat invulling lastig is 

en behandelaren hier nog terughoudend in zijn, zoals ook bleek uit de gesprekken met 

respondenten en in het contact met het FACT VIP-team van De Braamberg. Het Positieve 

Gezondheid-model legt volgens Jacobs (2020) de focus op de eigen verantwoordelijkheid en 

de kracht van de cliënt, waardoor het gevaar bestaat dat er niet voldoende ruimte is voor de 

kwetsbaarheid en onmacht. Naar mijn mening kan het gesprek over existentiële 

zingevingsthematieken de ruimte geven voor de kwetsbaarheid en onmacht. Deze ruimte kan 

ons ervan weerhouden te vervallen in een maakbaarheidsideaal (Jacobs, 2020). Voor de 

respondenten, die moeten leren leven met blijvende impact van psychotische of andere 

ingrijpende gebeurtenissen, is dit belangrijk. In hun leven voelt namelijk niet alles zo 

maakbaar meer. Zingeving zoals in dit onderzoek gedefinieerd, is een constant proces van 

betekenisgeving en (her)oriëntatie. Het is geen weg van a naar b en er zijn geen vaste 

antwoorden op bestaansvragen: er is geen maakbare waarheid als het over (existentiële) 

zingeving gaat. Ofwel, zingeving moet gevonden worden, telkens opnieuw. 

 

  

5.3 Deelvraag 3: Hoe kan er mogelijk invulling gegeven worden aan ‘zingeving’ in 

de behandeling van jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz?    

 

5.3.1 Antwoord op deelvraag 3: conclusie bestaansvragen als mogelijke toepassing ter 

invulling van ‘zingeving’ in de behandelcontext in de ggz 

 

Uit de resultaten blijkt ten eerste dat het stellen van bestaansvragen bij heeft kunnen 

dragen aan het vinden en bespreekbaar maken van existentiële zingevingsthema’s. Ten 
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tweede blijkt uit de zorgbehoeften en de beleving van de interviewgesprekken dat er behoefte 

is aan meer ruimte voor existentiële zingevingsthema’s en bestaansvragen in de 

behandelcontext van de ggz. De bestaansvragen zoals hier geformuleerd (zie tabel 5.2) zijn 

een manier om woorden te geven aan ‘zingeving’ en kunnen handvatten bieden om de ruimte 

voor het gesprek over existentiële zingevingsthema’s te creëren.  

Elke bestaansvraag is een startvraag, en is zinnig om uit te breiden met ‘waarom 

wel/niet?’, ‘wat betekent dat voor jou?’ en andere vervolgvragen gerelateerd aan belangrijke 

sub-thema’s (zie figuur 5.1). Naast het stellen van de bestaansvragen is het belangrijk de tijd 

te nemen, moed te hebben de vragen te stellen en zonder oordeel aandachtig te kunnen 

luisteren. Het is vaak een heen-en-weer bewegen en ook in het niet weten, in het twijfelen, of 

in datgene wat moeilijk te verwoorden is zijn antwoorden te vinden. ‘Zingeving’ vraagt dan 

ook om een ander gesprek. Een gesprek van (her)oriëntatie, waarin het blijven zoeken en de 

openheid voor verschillende antwoorden belangrijk zijn. Verdere verdieping kan ook 

gevonden worden samen met een geestelijk verzorger, als daar behoefte aan is.    

De bestaansvragen zijn echter ook door mij persoonlijk geformuleerd en moeten 

verder uitgediept en getest worden: zij moeten dan ook gezien worden als eerste 

formuleringen. De vragen die het beste werkten in dit onderzoek zijn de onderstaande (zie 

tabel 5.1). Dit wordt verder toegelicht in de volgende paragraaf. Deze vragen zouden als 

mogelijke toepassing ter invulling van ‘zingeving’ in de behandelcontext van 

jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz uitgetest kunnen worden.  

 

Tabel 5.1  

Overzicht bestaansvragen als mogelijke handvatten om invulling te geven aan 'zingeving' onder jongvolwassenen met 

psychose-kwetsbaarheid in de behandelcontext in de ggz 

Bestaansvragen als mogelijke handvatten ter invulling van ‘zingeving’ in de 

behandelcontext van de ggz voor jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid* 

Kan je iets vertellen over wie je bent? 

Wat is voor jou heel belangrijk? Wat is echt van waarde?  

Kan je verbinding vinden met anderen? Heb je het gevoel dan anderen jou begrijpen en 

andersom?  

Als je denkbeeldig helemaal zou kunnen zijn wie je zou willen zijn, wat zou daar dan voor 

nodig zijn? 

Is er iets waar je je veel mee bezig houdt of waar je vaak over nadenkt?  

* De eerste en laatste vraag dienen als inleidende en uitleidende vraag. De middelste drie vragen zijn gebaseerd op de 

‘oervragen’ (2), (7) en (3) van Anbeek & De Jong (2013) (zie tabel 3.2). 
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5.3.2 In relatie tot de ‘oervragen’: welke vragen werken wel en niet? 

 

In De berg van de Ziel formuleren Anbeek en Jong (2013) acht ‘oervragen’ die ik ter 

inspiratie voor de bestaansvragen in dit onderzoek gebruikt heb. De ‘oervragen’ zijn in meer 

of mindere mate aangepast, of zijn echt veranderd. Vooral de abstractheid en de meer 

beschouwende of algemene bewoordingen van een deel van de ‘oervragen’ bleek niet goed te 

werken. Vrijwel alle bestaansvragen zijn om die reden persoonlijker en in meer bekende of 

concrete termen geformuleerd (zie tabel 5.2).  

De belangrijkste of 

meest verrassende resultaten 

kwamen voort uit antwoorden 

op de bestaansvragen 2, 6 en 

8. Ook de vragen 1 en 10 

hebben veel inzichten 

opgeleverd door het meer 

open karakter van deze twee 

bestaansvragen. Vraag 1 gaf 

tevens de ruimte voor 

kennismaking. Deze vijf 

vragen lijken bruikbaar voor 

de praktijk als mogelijke 

toepassing van de resultaten 

van dit onderzoek. Het meest 

anders geformuleerd ten 

opzichte van de ‘oervragen’ 

zijn de bestaansvragen 3, 8 

en 10, deels met behulp van 

andere theorie. De 

uiteindelijke formuleringen 

zijn deels vooraf, maar ook 

tijdens de interviews tot 

stand gekomen.  

 

 

Tabel 5.2 

‘Bestaansvragen´ zoals in dit onderzoek geformuleerd in de gesprekken over 

existentiële zingevingsthema's 
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5.4 Eindconclusie en beantwoording van de hoofdvraag 

 

Wat speelt er bij jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz op het gebied van 

existentiële zingeving en bestaansvragen en op welke manier kan er vormgegeven worden aan 

mogelijke zorgbehoeften op dit gebied in de behandeling van deze doelgroep? 

 

De existentiële thema’s vrijheid, isolatie, betekenisloosheid, identiteit en dood, 

grotendeels gebaseerd op Yalom (1980), blijken allemaal te spelen onder de doelgroep. 

Vrijheid blijkt het belangrijkste thema te zijn. Ook zijn er verbanden tussen de existentiële 

thema’s te vinden. De belangrijkste sub-thema’s laten zien wat de existentiële thema’s voor 

deze doelgroep betekenen (zie figuur 5.1). Hierin is overlap en verschil met Yalom (1980) te 

vinden. De weergave van existentiële zingevingsthematieken als resultaat van dit onderzoek 

vormt daarmee een toepassing van het gedachtegoed van Yalom (1980) bij een andere 

doelgroep.  

Er is onderzocht of existentiële zingevingsthema’s spelen in de doelgroep en als dit het 

geval is, hoe er ruimte gecreëerd kan worden voor deze thema’s in de behandelcontext. In de 

uitvoering van het onderzoek is gebleken dat het stellen van de bestaansvragen, gebaseerd op 

Anbeek & De Jong (2013), de ruimte kan bieden voor het gesprek over existentiële 

zingevingsthema’s. De ene vraag werkt echter beter dan de andere en sommige 

bestaansvragen zijn, ten opzichte van de ‘oervragen’, opnieuw geformuleerd. Een aantal van 

de bestaansvragen zoals hier geformuleerd kan mogelijk handvatten bieden ter invulling van 

’zingeving’ in de behandelcontext van de ggz voor de doelgroep (zie tabel 5.1).    

De resultaten tonen dat zingeving van belang is in de behandelcontext voor de 

respondenten. De respondenten zeggen behoefte te hebben aan meer ruimte voor gesprek over 

existentiële zingevingsthema’s. Dit zijn gesprekken die volgens respondenten zelf lastig zijn 

om te beginnen, maar het stellen van bestaansvragen door behandelaren zou volgens hen 

kunnen helpen om de gewenste ruimte te creëren. Respondenten noemen hierbij verschillende 

behoeften: voor een gesprek over zingeving zijn volgens hen openheid, de tijd hebben, echt 

luisteren, durven doorvragen, stilstaan bij van wat er echt toe doet en uitleg belangrijk.  

Kortom, de resultaten van dit onderzoek geven inzicht in wat er speelt onder 

respondenten op het gebied van (existentiële) zingeving en welke zorgbehoeften er zijn op dit 

gebied. De resultaten van dit onderzoek vormen en aanbeveling en kunnen bijdragen aan het 

verbeteren van het zorgaanbod voor jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de 

behandelcontext van de ggz.  
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5.5 Kanttekeningen bij het onderzoek  

 

Respondenten hebben vrijwillig deelgenomen aan dit onderzoek. Dat kan betekenen 

dat vooral diegenen die geïnteresseerd zijn in zingeving deelgenomen hebben. Aan de tweede 

ronde respondenten is een gratis lunch aangeboden, om de drempel voor deelname te 

verlagen. Er is wel veel diversiteit tussen de respondenten die deelgenomen hebben en het 

sample van respondenten lijkt een goede weerspiegeling te zijn van het cliëntenbestand van 

het FACT VIP-team van De Braamberg. Elf respondenten blijft echter een beperkt aantal. 

Ook zijn alle respondenten gevonden via één locatie van één ggz-instelling. Een groter sample 

en meerdere locaties of instellingen waren voor dit onderzoek niet haalbaar.   

Er is in dit onderzoek geen controlegroep, bijvoorbeeld bestaande uit jongvolwassenen 

zonder psychose-kwetsbaarheid en in een andere context. Dit maakt dat de resultaten qua 

zingevingsthema’s die spelen onder de doelgroep alleen geïnterpreteerd zijn aan de hand van 

literatuur. Een vergelijking met jongvolwassenen in een andere context had wellicht nog meer 

inzicht kunnen geven. 

Bij sommige respondenten was er tijdens het gesprek nog in meer of mindere mate 

sprake van psychotische symptomen. Ik heb in dit onderzoek ernaar gestreefd de 

werkelijkheid en ervaringen van de respondenten recht te doen en hun woorden weer te 

geven. Indien nodig, heb ik hierin de psychotische symptomen meegenomen ter overweging. 

Ik ben er tijdens het onderzoek vanuit gegaan dat wat voor mij geen werkelijkheid is, dit voor 

een ander wel kan zijn. Ik ben van mening dat juist inzicht kunnen tonen in de werkelijkheid 

van een ander ons verrijkt, en dat het belangrijk is dat wij deze werkelijkheid rechtdoen als 

die van een ander. Psychotische symptomen geven een bepaalde kleur aan de realiteit, die op 

dat moment de werkelijkheid voor iemand is. Niet elke realiteit is alleen even constructief 

voor het herstelproces en niet elke behoefte is haalbaar. Dit heb ik meegenomen tijdens de 

interpretatie van de resultaten.  

De ‘oervragen’ van Christa Anbeek en Ada de Jong vormden een bepaalde insteek om 

op zoek te gaan naar existentiële zingevingsthema’s. Deze insteek gaf zowel mogelijkheden 

als beperkingen. De ‘oervragen’ voorzagen in een bepaald kader, dat noodzakelijk was, maar 

dat ook andere vragen buitensloot. Door open vragen toe te voegen aan de topic list (zie 

Bijlage 3) en de bestaansvragen zo nodig in verschillende vormen uit te proberen, heb ik 

geprobeerd zoveel mogelijk ruimte te behouden. Misschien heeft de basis van ‘oervragen’ 

teveel kleuring gegeven en had ik de gesprekken moeten beginnen met een open vraag in 

plaats van deze aan het eind te stellen. De volgorde van vragen zoals toegepast gaf echter de 
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mogelijkheid om vertrouwen en veiligheid te creëren in de gesprekken, waardoor er 

waardevolle antwoorden op de open vragen gegeven werden. Deze antwoorden zijn gekleurd 

door het gesprek wat eraan voorafging, daar ben ik mij bewust van.  

Een laatste kanttekening die ik bij dit onderzoek wil plaatsen, is dat élke bestaansvraag 

in de analyseresultaten voor komt: simpelweg omdat ik elke vraag aan elke respondent gesteld 

heb. Toch is er aan de hand van de frequentie van de codes af te leiden welke vragen het 

meest spelen. Af en toe gaf een respondent ook aan een vraag niet te kunnen of willen 

beantwoorden, maar dit was wel uitzonderlijk.    

 

5.6 Suggesties voor vervolgonderzoek 

 

Verschillende vragen zouden een basis kunnen vormen voor vervolgonderzoek. De 

eerste vraag is: ‘Spelen de gevonden thema’s sterker onder jongvolwassenen met psychose-

kwetsbaarheid dan onder andere jongvolwassenen?’. Een tweede vraag is: ‘Wat speelt er qua 

(existentiële) zingevingsthematieken onder jongvolwassenen in het algemeen en is daar 

behoefte aan ‘meer ruimte voor zingeving’?’ 

 Voorts zou het interessant zijn om dit onderzoek te herhalen,  maar dan uitgevoerd met 

respondenten uit andere doelgroepen of onder dezelfde doelgroep bij verschillende ggz-

instellingen in Nederland. Ook zou het interessant zijn vervolgonderzoek te doen naar de 

mogelijke toepassing van bestaansvragen als methode in de behandelcontext van de ggz, zoals 

voorgesteld naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek (zie Conclusie). De 

toepassing van bestaansvragen ter invulling van ‘zingeving’ voor deze doelgroep zou getest 

en gevalideerd moeten worden doormiddel van een replicatie van dit onderzoek. Werken de 

bestaansvragen en geven zij de gewenste ruimte voor existentiële zingevingsthema’s? En wat 

betekent het voor het herstelproces van jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid als er 

meer ruimte is voor existentiële zingevingsthema’s en bestaansvragen?    

 Existentiële zingevingsthema’s en bestaansvragen lijken te spelen in de 

behandelcontext en belangrijk te zijn voor jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in 

de ggz. De resultaten zoals hier gepresenteerd vormen een eerste oriëntatie: zij tonen het 

belang en behoeven nader onderzoek en verdieping. 
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“Dappere mensen deel 3” 

 

Wat is het moment  

dat je bedacht dat 

De dood 

aantrekkelijker was 

dan het leven 

Je zegt het me  

met rustige stem 

overdacht 

Als je helemaal zou zijn wie je willen zou 

Was je niet hier maar daar  

in de wereld van de slaap 

Daar 

waar gedachten niet bestaan 

Waar het rustig is 

of lijkt 

Niemand weet 

niemand die het weet  

Maar een leven zonder dromen 

is een doelloos bestaan  

Welke weg 

kan je nog gaan 

Is 

het dromen van de dood 

het antwoord als de dromen van het leven 

niet bestaan 

Het is wellicht niet 

iedereen gegeven  

in deze wereld te zijn misschien  

is de andere kant wel beter 

Als een eeuwige slaap 

Niemand weet 

Niemand  

die het weet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlous de Vries, 21 januari ‘22 
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Bijlagen  

 

Bijlage 1: Informatiebrief voor cliënten met vraag deelname onderzoek  

 

 

Februari 2022, Arnhem 

 

 

Beste, 

 

 

In samenwerking met het FACT VIP-team van De Braamberg stuur ik je deze brief. Binnen 

het VIP-team wordt er onderzoek gedaan naar hoe het thema zingeving een betere invulling 

kan krijgen in de behandeling.  

 

Mijn naam is Marlous de Vries, 25 jaar, geestelijk verzorger in opleiding en masterstudent 

Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht).  

 

Voor mijn afstuderen doe ik een afstudeeronderzoek, dat ik naar aanleiding van mijn stage-

ervaringen uitvoer bij het FACT VIP-team. Dit afstudeeronderzoek gaat over: zingeving en 

bestaansvragen onder jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz, en de 

mogelijke invulling hiervan in de behandeling bij De Braamberg, Arnhem.  

 

Het onderzoek zal uitgevoerd worden aan de hand van open interviews (eenmalig), en 

hiervoor ben ik op zoek naar respondenten die willen deelnemen.  

Jullie stem is van groot belang en enorm waardevol. 

 

In de bijgevoegde informatiebrief vind je verdere toelichting over het onderwerp en de 

uitvoering van het onderzoek. Onderaan de brief staat uitgelegd hoe je je kan aanmelden.  

 

Als dank voor je deelname krijg je een gratis lunch aangeboden bij het restaurant van De 

Braamberg. 

 

 

Voor vragen kan je ook altijd terecht bij je eigen behandelaar van het FACT VIP-team.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marlous, mede namens de collega’s van het FACT VIP-team 
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Informatiebrief onderzoek ‘Zingeving onder jongvolwassenen in de ggz’ 

 

Het aantal jongvolwassenen in de ggz neemt toe, en zingevingsthematieken kunnen een grote 

rol spelen in deze levensfase. Een tijd waarin je ontdekt wie je bent, wie je wilt zijn, wie je 

kan zijn. Door ingrijpende gebeurtenissen kan de ‘zin van het leven’ (even) verloren raken, en 

kunnen bestaansvragen opkomen. ‘Zin’ moet soms opnieuw gevonden worden. Hoe doe je 

dat? Wat betekent een ingrijpende ervaring voor wie je bent, voor je beeld van de toekomst, 

voor je relaties met familie of vrienden, voor hoe je naar de wereld kijkt. Dit soort vragen 

kunnen opkomen: vragen waar niet direct een antwoord op is. In de zorg speelt zingeving een 

rol, maar het blijft ook vaak een abstract begrip dat moeilijk in te vullen is.  

 

Via een kwalitatief onderzoek ga ik op zoek naar wat er speelt qua zingevingsthematieken 

onder jongvolwassenen van het VIP-team (Vroege Interventie Psychose) van De Braamberg, 

Arnhem. Het doel van dit onderzoek is om handvatten voor zingeving te expliciteren, zodat 

zingeving een plek kan krijgen in de behandeling, en een stem te geven aan deze doelgroep. 

Hiermee hoop ik bij te dragen aan de verbetering van het zorgaanbod. De behoeften van de 

cliënt en de ervaringen van medewerkers staan centraal – het is van cruciaal belang om hun 

stem te horen.  

 

In overleg met de respondent kan het interview in één of in twee keer afgenomen worden, het 

zal dan of ongeveer een uur of ongeveer twee keer een half uur duren. Een interview kan 

altijd eerder afgebroken worden. Het interview gaat over bestaansvragen en persoonlijke 

ervaringen. Het kan zijn dat een vraag emoties of een lastige herinnering oproept, en hier zal 

sensitief mee omgegaan worden. De respondent bepaalt altijd wat hij of zij wel of niet wilt 

vertellen. In eerdere onderzoeken bleek dat het ook erg fijn en waardevol kan zijn om 

ervaringen te delen en inspraak te hebben. De resultaten uit de interviews zullen altijd eerst 

met de respondent gedeeld worden voordat zij verder verwerkt worden.  

 

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Iedere deelnemer heeft altijd het recht om te 

stoppen op ieder moment, zonder dat hij/zij hoeft te vertellen waarom en zonder 

consequenties. De audio van de interviews zal worden opgenomen, zodat de interviews 

uitgetypt kunnen worden. Na het uittypen wordt de opname direct verwijderd. Het uitgetypte 

interview wordt anoniem bewaard binnen een beveiligde omgeving en de verzamelde 

gegevens zullen uitsluitend binnen dit onderzoek gebruikt worden. Voorafgaand aan ieder 

interview moet er een toestemmingsverklaring ondertekend worden. De verzamelde anonieme 

data zullen gedurende tien jaar bewaard worden, maar kunnen ook eerder verwijderd worden 

indien wenselijk. Het onderzoek is tevens goedgekeurd door de Ethische Commissie.  

 

Via deze brief wil ik je graag uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek, door middel 

van een open interview op De Braamberg of thuis. De interviews zullen in januari en februari 

plaatsvinden. Wil je graag deelnemen? Dit kan je laten weten aan één van de medewerkers 

van het VIP-team of direct aan mij:  

 

marlous.devries@student.uvh.nl // 06 17016693 

 

Neem ook gerust contact op bij twijfel of als je eerst meer informatie wilt. Een reactie is 

vrijblijvend.  

 

Mijn dank is groot!     

Marlous de Vries     

mailto:marlous.devries@student.uvh.nl
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Bijlage 2: Informed Consent formulier 

 

Verantwoordelijke onderzoeker: Marlous de Vries 

Afstudeeronderzoek ‘Zingeving onder jongvolwassenen in de ggz’ 

 

 

Toestemmingsverklaringsformulier deelname onderzoek  

 

“Zingeving onder jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz: een kwalitatief 

onderzoek naar bestaansvragen en zorgbehoeften en mogelijke invulling van zingeving in 

de behandeling” 

Uitgevoerd bij Pro Persona, locatie De Braamberg, Arnhem.  

 

Via ondertekening van dit formulier verklaar ik dat:  

- ik de informatiebrief gelezen en begrepen heb; 

- ik op een voor mij duidelijke manier ingelicht ben over de aard, methode, doel en 

belasting van het onderzoek; 

- er genoeg ruimte was om eventuele vragen te stellen; 

- ik vrijwillig deelneem aan het onderzoek, en dat ik weet dat ik het recht heb om te 

stoppen met het onderzoek zonder dat ik dit verder toe hoef te lichten; 

- ik toestem met het gebruik van geanonimiseerde of gecodeerde gegevens, zoals 

genoemd in de informatiebrief;  

- ik toestem met de beveiligde opslag van de onderzoeksgegevens gedurende 10 jaar;  

- ik toestem deel te nemen aan het onderzoek. 

In tweevoud opgetekend.  

 

Deelnemer 

Datum: 

Naam: 

Handtekening: 

 

Onderzoeker 

Datum: 

Naam: 

Handtekening: 
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Bijlage 3: Topic list interviews cliënten 

 

 

Introductie 

- Voorstellen, achtergrond en doel onderzoek 

Naam / opleiding / ervaring GV / persoonlijke motivatie  

Gebrek aan onderzoek doelgroep en context / belang explicitering van zingeving / verbeteren 

zorg / stem geven aan  

- Bedanken en vertrouwelijkheid 

Geluidsopname / tijd / informed consent / afbreken als het teveel is / opslag / anonimiteit 

 

 

Wie ben jij? 

Hoe is het vandaag met je? 

 

Wat is je leeftijd? 

 

Kan je iets vertellen over wie je bent? 

 wie ben ik? / kenmerken / karakter 

 

- Zingeving – 

2. Wat is voor jou heel belangrijk? Wat is van waarde? 

  

3. Waar kom je vandaan en waar ben je (terecht) gekomen? 

 Achtergrond / levensloop 

 

4. Als er iets gebeurt in jouw leven waar je niet zomaar invloed op had of wat je niet zou 

willen, hoe ga je daar dan mee om?  

Lukt dat? Waarom of wanneer wel/niet? 

Uitdagingen / kwetsbaarheid of grenzen van het leven / verlies  

 

5. Vind je ergens troost, licht of hoop (na een moeilijke gebeurtenis)? Waar? Hoe? 
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6. Vind je verbinding met anderen? Waarom wel/niet? (of met ‘iets’?) 

 Kan je je aan anderen laten zien? Snappen zij wie je bent? 

 Betekenen anderen iets voor jou? (Wat?) En jij voor hen? 

 

7. Heb je een beeld voor de toekomst? (of doel?)  

 Waar ga je naartoe / kan je een weg vinden? 

 Wat is er nodig om te zijn wie je wilt zijn? 

 

8. Speelt geloof of spiritualiteit een rol in jouw leven? Hoe? (evt. achtergrond/meegekregen)  

 

- Behandeling -   

9. Kan je iets vertellen over je psychose? En algemene ervaringen in de ggz? 

 

10. Wat heb je nodig qua zingeving (heb je behoefte aan)?  

 Wat betekent zingeving voor jou? 

 Heb je ervaringen met zingeving in de ggz?    

 

11. Wat vind je goed als het over zingeving gaat? Zijn er dingen die je mist? 

 

---- 

 

13. Waar hou je je of ben je mee bezig? Is er iets waar je vaak over nadenkt?  

 

15. Hoe is het voor je om hierover te praten? 

 

16. Wil je nog iets toevoegen? 

 

Bedanken 

Delen resultaat / tweede gesprek? 
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Bijlage 4: Codebomen bestaansvragen alle subcodes  
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Bijlage 5: Poster abstract submission ECRSH Conference 2022, Amsterdam  

 

Poster abstract 

An exploration of existential themes and life questions and suggestions how to 

incorporate these in treatment. A qualitative study among young adults with psychotic 

vulnerability in mental health care. 

Margit Louise Dorothee (Marlous) de Vries¹, Pauline Janse2 & Arjan W. Braam3 

¹ Master student Humanistics, University of Humanistic Studies, Utrecht, The Netherlands. 

2 Clinical Psychologist, Psychotherapist, Medior Researcher, Pro Persona Mental Health Care, 

Wolfheze, The Netherlands. 

3 Department of Humanist Chaplaincy Studies for a Plural Society, University of Humanistic 

Studies, Utrecht, The Netherlands. Department of Emergency Psychiatry, Department of 

Residency Training, Altrecht Mental Health Care, Utrecht, The Netherlands. 

Background. Young adults with psychotic vulnerability are dealing with profound experiences 

early in life, which often have a far-reaching or even lifelong impact. These experiences can 

lead to life questions of existential nature during young adulthood – a crucial and specific 

phase in the lifecycle (Erikson) where identity realization and finding meaning in life are of 

central importance to personal development. Profound experiences are intervening this 

process. Research into the subjective experiences and existential concerns of young adults in 

mental health care is rare.  

Aim. The current study investigates to what extent profound (psychotic) experiences early in 

life lead to existential concerns (cf. Yalom) and explores questions which can give space to 

existential themes in treatment in mental health care institutions (cf. Anbeek). 

Methods. The urge of attention to existential themes and life questions in mental health care is 

illustrated by results of a qualitative study among clients (N=11) with psychotic vulnerability 

aged between 17 – 31. They were interviewed about their life questions and subjective 

experiences in relation to the context of mental health care as well as meaning in life. In the 

thematic analysis, the main, deductive codes were theory based (Yalom, Anbeek), composed 

of subcodes that were inductively derived from the interviews. 

Results. The respondents clearly affirmed the ultimate existential concerns about death, 

freedom, isolation and meaninglessness (Yalom) and the importance of addressing existential 

themes in treatment. From the questions as used in the interviews (based on Anbeek) 

suggestions for questions useable in treatment can be derived.  

Discussion. Sufficient variety among respondents has led to a rich insight in subjective 

experiences and existential themes. The respondents generally expressed positive feelings 

about the ability to talk about existential life questions. Sharing and discussing existential 

themes fits into the paradigm of psychiatric recovery and Huber’s model of Positive Health.  

Key words: Young adulthood; Existential life questions; Meaning in life; Mental Health 

Care; Psychotic vulnerability. 

The first author would like to be a candidate for the young researcher poster award. 
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Bijlage 6: Poster presented at ECRESH Conference 2022, Amsterdam 

 

 

 


