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De afbeelding op de omslag van deze masterscriptie is gemaakt door een van de respondenten en 

verbeeldt haar praktijk van zelfzorg: 

“Kijk, dit zijn echt de bewegingen die ik van mezelf maak. Of helemaal naar buiten gericht zijn en in 
contact of helemaal in mezelf teruggetrokken, omdat ik moe ben en moet uitrusten. 

Maar dat is niet zelfzorg voor mij, uitrusten, slapen. Zelfzorg gaat dus voor mij over dat landen, over gevoed 
worden. Zelfzorg is de boom en nou ja die boom die mag nog wel iets steviger worden en nog wat meer 

wortelen. Want dat is dus de uitdaging.” (2:25) 
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Voorwoord 

Voor je ligt het eindproduct van een lange, maar ontzettend leerzame en inspirerende studie aan 

de Universiteit voor Humanistiek. Ik heb op deze universiteit geleerd, gelachen en soms ook 

gehuild. Na negen jaar komt er toch echt een einde aan een inspirerend leerproces. Een leerweg 

waarin ik tijdens mijn stage in het tweede jaar van de master Humanistiek met de vraag 

geconfronteerd werd hoe je dat eigenlijk doet, als geestelijk verzorger voor jezelf zorgen. Een 

zoektocht in de literatuur leverde weinig op en ook binnen de studie kreeg ik geen bevredigend 

antwoord op deze vraag, waarna ik besloot zelf antwoorden te gaan zoeken. En waar kun je beter 

antwoorden vinden, dan bij de mensen die zelf ook een antwoord op die vraag zijn gaan zoeken: 

humanistisch geestelijk verzorgers. Ik wil alle humanistisch geestelijk verzorgers bedanken die aan 

deze zoektocht hebben meegewerkt. Bedankt voor de tijd die jullie hebben vrijgemaakt om jullie 

ervaringen met mij te delen en je te verdiepen in je eigen praktijken van zelfzorg. Ieder interview 

inspireerde mij weer. En verscheidene van de praktijken van zelfzorg die jullie aandroegen heb ik 

inmiddels zelf in praktijk gebracht. 

Ik wil deze plek ook graag benutten om een aantal andere mensen te bedanken zonder wie deze 

masterscriptie er niet was gekomen. Allereerst dank aan mijn begeleider Carmen, voor je 

geruststellende woorden op de momenten dat die nodig waren en je wijze raad en feedback. Als ik 

vastzat en even niet wist hoe ik verder moest, wist jij de juiste vraag te stellen waardoor ik met een 

nieuwe blik naar mijn onderzoek kon kijken. Wander, dank voor het meelezen en je scherpe blik, 

die ik erg waardeerde. Mirte, bedankt voor onze fijne studiedagen, het geinen tussendoor en voor 

alle vragen waarmee ik bij jou terecht kon. Madeleine, dank dat jij de eenzaamheid die het schrijven 

van een scriptie ook kan kenmerken doorbroken hebt. En natuurlijk Claire, als ik er even helemaal 

geen zin meer in had, was jij er voor een dansje tussendoor. Dank je wel! Mama en Ronald, door 

jullie sta ik hier. Negen jaar lang heb ik hiernaar toegewerkt en jullie hebben altijd naast mij 

gestaan. Bedankt! 
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Samenvatting 

Humanistisch geestelijk verzorgers hebben een verhoogde kans op het oplopen van een burn-out 

of compassiemoeheid, doordat zij tijdens hun werk voortdurend in aanraking komen met mensen 

die lijden of in crisis zijn en zij daarbij hun eigen behoeftes uit het oog kunnen verliezen. Zelfzorg 

speelt een grote rol in het tegengaan van een burn-out of compassiemoeheid. Het beoefenen van 

zelfzorg lijkt daarom een essentieel onderdeel te zijn van de beroepspraktijk van de humanistisch 

geestelijk verzorger. Dit onderzoek gaat in op wat de begeleiding van breukervaringen door 

humanistisch geestelijk verzorgers aan zelfzorg vraagt. De volgende vraagstelling is opgesteld: 

Werken praktijken van zelfzorg door in de omgang van humanistisch geestelijk verzorgers met 

existentieel leed en breukervaringen en zo ja, op welke manier? Om een antwoord te kunnen geven 

op deze vraag hebben humanistisch geestelijk verzorgers reflectiedagboeken bijgehouden 

aangaande hun praktijk van zelfzorg en zijn diepte-interviews afgenomen met dezelfde 

humanistisch geestelijk verzorgers. De data die uit de reflectiedagboeken en diepte-interviews 

kwam, is geanalyseerd middels Atlas.TI. 

Uit de data-analyse is gebleken dat humanistisch geestelijk verozrgers, door regelmatig 

praktijken van zelfzorg te beoefenen, de breukervaringen en het existentieel leed van anderen uit 

kunnen houden en de begeleiding van deze momenten geen aanvullende zelfzorg vereist. 

Momenten die wel om aanvullende zelfzorg vragen, zijn de situaties waarin er een incident 

plaatsvindt in de relatie tussen de humanistisch geestelijk verzorger en een ander of waarin de 

ervaring van de ander dichtbij een ervaring van de humanistisch geestelijk verzorger zelf komt. 

Respondenten in dit onderzoek geven aan zelfzorg te beoefenen met als doel volledig bij de ander 

aanwezig te kunnen zijn en goed op die ander af te kunnen stemmen. Praktijken van lichamelijke en 

relationele zelfzorg zijn daarbij het belangrijkst. Ook spirituele zelfzorg blijkt een grote rol te 

spelen. Uit dit onderzoek blijkt dat spiritualiteit en levensbeschouwing een voedingsbron zijn voor 

humanistisch geestelijk verzorgers en hen helpen in het omgaan met het existentiële leed dat zij 

tijdens hun werk meemaken. Uit dit onderzoek blijkt dus dat humanistisch geestelijk verzorgers 

zelfzorg beoefenen om hun vak goed uit te kunnen oefenen, waarmee zelfzorg een essentiële rol 

speelt in de beroepspraktijk van humanistisch geestelijk verzorgers. Vervolgonderzoek zou dieper in 

kunnen gaan op de vraag op welke manier praktijken van zelfzorg verschillen als het gaat om 

geestelijk verzorgers met verschillende zendingen. 
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1. Inleiding 

Ik ben een koppel op zich, met daarin dezelfde intieme verhoudingen met 
mezelf zoals in een liefdesrelatie. Verzorgend lief, soms onverschillig 

verwaarlozend; teder zoekend, af en toe vijandig kwaad; onderdrukkend 
angstig of vertrouwensvol vrij. Op elkaar afgestemd of ontstemd. Elk van ons 

kan dicht of ver van zichzelf staan; op zoek zijn naar zichzelf, zichzelf 
verliezen, zichzelf vinden; zichzelf verwaarlozen, zichzelf verzorgen. Een 
mislukte intimiteit met mijzelf maakt intimiteit met een ander onmogelijk. 

(Verhaege, 2018, p.200) 

1.1 Problematisering van het onderwerp 

Er komt steeds meer aandacht voor het feit dat zorgverleners risico lopen op het krijgen van een 

burn-out of compassiemoeheid. Hoewel er geen precieze cijfers bekend zijn over het aantal 

zorgverleners dat met een burn-out thuis zit of overspannen is, is het aantal publicaties over burn-

out en compassiemoeheid binnen de gezondheidszorg in de afgelopen jaren enorm toegenomen 

(Sweileh, 2020). Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat professionals in zorgende beroepen een 

groter risico lopen op het krijgen van een burn-out dan professionals in andere beroepen (Butler et 

al., 2019; Lizano et al., 2019; Vaccarino & Gerritsen, 2013). Een eenduidige reden daarvoor is niet 

te geven, alhoewel kan worden opgemerkt dat zorgprofessionals in het zorgen voor een ander het 

risico lopen de zorg voor zichzelf uit het oog te verliezen en over hun grenzen te gaan (Butler et al., 

2019). Tevens dragen de hoge werkdruk, het gebrek aan tijd en een gebrek aan sociale steun binnen 

de zorgverlening bij aan een toename van werkgerelateerde stress bij zorgverleners (Sinclair et al., 

2017). 

Ook geestelijk verzorgers vallen onder de beroepsgroep van zorgverleners met een verhoogde 

kans op burn-out of compassiemoeheid (Stanford & Timms, 2021; Vaccarino & Gerritsen, 2013; 

Van Dijke et al., 2022). Geestelijk verzorgers houden zich in hun werk onder andere bezig met de 

crisismomenten of existentiële ervaringen die zich in de levens van andere mensen voordoen, ook 

wel breuk- of contrastervaringen (Anbeek et al., 2018; Jacobs, 2020; Jorna, 2008) of ultieme 

situaties genoemd (Schuhmann & Damen, 2018). Deze ervaringen kenmerken zich door een gevoel 

van existentiële desoriëntatie. Het zijn momenten waarop mensen zich verloren of verdwaald 

kunnen voelen of het zicht op wat volgens hen een goed leven is kwijt te zijn (Schuhmann & 

Damen, 2018). Geestelijk verzorgers begeleiden mensen bij deze ervaringen. Het voortdurend in 

aanraking zijn met mensen die lijden of in crisis zijn, maakt dat geestelijk verzorgers een verhoogd 

risico hebben op het oplopen van een burn-out of compassiemoeheid (Hotchkiss & Lesher, 2018; 
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Van Dijke et al., 2022). Daarbij komt dat zij in de begeleiding van mensen die lijden of een crisis 

meemaken niet slechts getuige zijn van deze crisismomenten, maar dat die crisismomenten hen zelf 

ook kunnen raken: “Een crisismoment begeleiden is een crisismoment mee beleven en deelgenoot 

zijn van wat zich op dat moment aan betekenisvolle gebeurtenissen afspeelt” (Bertens et al., 2013, 

p.15). Het bij de ander in crisis zijn, kan ervoor zorgen dat de geestelijk verzorger zelf 

geconfronteerd wordt met bepaalde angsten of eigen levensvragen: “For being in the presence of 

another who is experiencing unexpected trauma and loss creates in us a fear of our own potential 

losses” (Dykstra, 1990, p.141). Dit alles maakt dat het vak van de geestelijk verzorger veel vraagt 

op emotioneel niveau (Desjardins et al., 2021; Hotchkiss & Lesher, 2018; Parker, 2020). 

Daarnaast wordt ook het risico genoemd dat geestelijk verzorgers, net als andere 

zorgprofessionals, in hun zorg voor de ander over hun eigen grenzen gaan en de eigen behoeftes uit 

het oog verliezen. In de Handreiking Rampenspirit (Dückers et al., 2011) van Impact, het landelijk 

kennis- en adviescentrum voor psychosociale zorg na rampen, wordt geschreven dat het gevaar 

bestaat dat de eigen behoeftes naar de achtergrond verdwijnen doordat de focus van de geestelijk 

verzorger op het zorgen voor anderen ligt. Parker (2020) schrijft: 

[The] daily endeavor [of visiting patients who are plagued by physical, spiritual, social, and/or 
emotional pain] can lead these professionals to develop a lifestyle of service to those suffering 
while abandoning their own needs during times of personal hardship or failure. (p.1) 

Het zijn deze kenmerken van het vak, de emotionele inspanning door de confrontatie met situaties 

waarin sprake is van lijden en het risico om de eigen behoeftes uit het oog te verliezen, die maken 

dat de geestelijk verzorger kwetsbaar is voor compassiemoeheid of burn-out (Stanford & Timms, 

2021; Vaccarino & Gerritsen, 2013). Daarnaast geven diverse auteurs aan dat deze kenmerken ook 

een belasting kunnen vormen op de eigen levensbeschouwing van de geestelijk verzorger. Het 

begeleiden van mensen die worstelen met existentiële ervaringen kan ervoor zorgen dat de 

begeleider zelf ook verstrikt raakt in de breukervaring (Butler et al., 2019). Dat kan er in het uiterste 

geval zelfs toe leiden dat de geestelijk verzorger zelf gaat twijfelen aan de eigen 

levensbeschouwelijke overtuigingen (Dykstra, 1990; Nuzum et al., 2015). In de confrontatie met het 

existentiële leed van de mensen die hij begeleidde begon Dykstra (1990) bijvoorbeeld een gevoel 

van hulpeloosheid en ontoereikendheid te ervaren. De religieuze taal die hij altijd had kunnen 

gebruiken, voelde nu “flat and unable to sustain me” (Dykstra, 1990, p.139). 
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Een manier om bovengenoemde risico’s op burn-out of compassiemoeheid en de belasting op de 

eigen levensbeschouwing te ondervangen is het beoefenen van zelfzorg. Onderzoek heeft 

aangetoond dat het beoefenen van zelfzorg een belangrijke factor is in het tegengaan van burn-out 

of compassiemoeheid (Hotchkiss & Lesher, 2018). In de literatuur ligt er daarom grote nadruk op 

het belang van zelfzorg voor geestelijk verzorgers (Bertens et al., 2013; Desjardins et al., 2021; Van 

Bergen, 2020; White et al., 2019). Volgens Vaccarino en Gerritsen (2013) mag het beoefenen van 

zelfzorg door geestelijk verzorgers niet worden beschouwd als iets optioneels, maar moet zelfzorg 

een integraal en centraal element vormen binnen de geestelijke verzorging. Zelfzorg stelt de 

geestelijk verzorger in staat haar beroep uit te oefenen: “Unless pastors take the time to care for 

their own needs, they damage their ability to care for others, and in fact may find caring for others 

very overwhelming” (Vaccarino & Gerritsen, 2013, p.71). 

Hoewel het belang van zelfzorg voor geestelijk verzorgers in de literatuur duidelijk naar voren 

komt (Bertens et al., 2013; Desjardins et al., 2021; Vaccarino & Gerritsen, 2013; Van Bergen, 2020; 

White et al., 2019), is er nog veel onduidelijkheid over wat goede zelfzorg inhoudt en hoe geestelijk 

verzorgers zelfzorg beoefenen. In deze masterscriptie wil ik deze vragen onderzoeken, waarbij ik 

tevens aandacht wil besteden aan de vraag welke rol spirituele of levensbeschouwelijke zelfzorg 

speelt in de manier waarop geestelijk verzorgers zelfzorg beoefenen. Butler et al. (2019) schrijven 

het volgende over spirituele zelfzorg: 

Spiritual self-care practice creates space to reflect on our own inner needs and our role or place 
within the world and universe. (…) A key element of spiritual self-care is awareness of what 
helps us feel connected to the larger world and/or gives meaning to our lives and work. (p.117) 

Alma en Anbeek (2013) benadrukken het belang van deze spirituele reflectie, die voor de geestelijk 

verzorger een manier is om zich te blijven bezinnen op de eigen levensbeschouwelijke identiteit. 

Vanuit een houding van zelfreflectie waarin de geestelijk verzorger zich bezint op de eigen 

levensbeschouwing en zich ermee verbindt, kan de eigen levensbeschouwing volgens Dombo en 

Gray (2013, p.96) gaan dienen als een “cushion of support” in de omgang met existentiële 

ervaringen. 

Ik zal mij in dit onderzoek richten op humanistisch geestelijk verzorgers. Humanistisch 

geestelijk verzorgers onderscheiden zich van andere geestelijk verzorgers doordat zij over het 

algemeen geen belofte van redding kunnen bieden (Van Dijk, 1999). Zij geven “geen definitieve 

antwoorden op fundamentele vragen” (Van Praag, 1978, p.13), maar veronderstellen wel dat een 
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zinvol leven mogelijk kan zijn. Humanistisch geestelijk verzorgers vertegenwoordigen daarmee 

hoop; zij werken “niets verwachtend, alles hopend” (Van Praag in Derkx, 2009, p.165). Die hoop 

vertaalt zich in het vertrouwen en geloof dat de ander in zijn desoriëntatie op een gegeven moment 

weer verbinding krijgt met een geloofwaardige levensvisie die houvast kan bieden (Jacobs, 2020; 

Schuhmann & Damen, 2018).  

Het vertegenwoordigen van hoop vraagt van de humanistisch geestelijk verzorger om zich te 

blijven bezinnen op de eigen levensbeschouwelijke waarden, zodat zij de moed kan blijven 

opbrengen bij het existentiële leed van de ander te zijn (Hoogeveen, 1991). Geestelijk verzorgers 

van traditioneel religieuze denominaties, zoals geestelijk verzorgers van protestantse of katholieke 

komaf, hebben bepaalde vaste handelingen en rituelen die hen steunen bij het staande blijven in hun 

vak. Handelingen en rituelen die genoemd worden zijn onder andere bidden, vasten, uit de bijbel 

lezen, aanbidden en boetedoening (Burns et al., 2012; Hunter, 2005). Humanistisch geestelijk 

verzorgers hebben geen vaststaande handelingen, rituelen of heilige teksten die hen ondersteunen in 

het vinden of behouden van de moed om bij het leed van de ander te blijven (Derkx, 2011). Dat 

roept de vraag op welke rol spiritualiteit en levensbeschouwing spelen in de beoefening van 

zelfzorg, bij uitstek bij humanistisch geestelijk verzorgers. 

1.2 Doelstelling 

Het doel van deze masterscriptie is meer inzicht te verkrijgen in wat de begeleiding van 

existentieel leed en breukervaringen door humanistisch geestelijk verzorgers aan zelfzorg vraagt. 

Dit wil ik onderzoeken door inzicht te krijgen in de praktijken van zelfzorg die door humanistisch 

geestelijk verzorgers worden beoefend in de omgang met existentieel leed en breukervaringen en de 

rol die (reflectie op) de eigen levensbeschouwing in die praktijken van zelfzorg speelt. 

1.2.1 Wetenschappelijke relevantie 

Zoals ik eerder schreef, is er weinig bekend over de rol die zelfzorg inneemt binnen de 

geestelijke verzorging. De wetenschappelijke relevantie van deze masterscriptie is daarmee 

gebaseerd op een kennishiaat over dit onderwerp in de literatuur . Het weinige onderzoek dat op dit 1

 Voor mijn literatuuronderzoek heb ik gezocht op Web of Science en Google Scholar naar de zoektermen ’self-care’, 1

‘self-compassion’, ‘burn-out’, ‘compassion fatigue’ en ‘distress’. Deze zoektermen heb ik gecombineerd met de 
zoektermen ‘chaplain’, ‘pastoral care’ en ‘spiritual caregiver’ en zoektermen binnen de bredere gezondheidszorg, zoals 
‘nursing’, ‘healthcare’, en ‘social work’. Alle zoektermen zijn zowel in het Nederlands als in het Engels geprobeerd.
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gebied gedaan is, is voornamelijk kwantitatief (Hotchkiss & Lesher, 2018; White et al., 2019). 

Zowel Hotchkiss en Lesher (2018) als White et al. (2019) maken daarbij gebruik van 

meetinstrumenten die niet gebaseerd zijn op ervaringen van geestelijk verzorgers. Om verder 

onderzoek mogelijk te maken, is het van belang dat er onderzocht wordt wat geestelijk verzorgers 

zelf belangrijk vinden in zelfzorg. Onderzoek naar de beoefening van zelfzorg binnen de geestelijke 

verzorging is dus van wetenschappelijk belang voor de verdere theorievorming van dit onderwerp. 

Daarom is het wetenschappelijke doel van dit onderzoek het verkrijgen van een beter beeld van wat 

zelfzorg bij de begeleiding van existentieel leed en breukervaringen inhoudt en welke praktijken 

van zelfzorg humanistisch geestelijk verzorgers zelf beoefenen. 

1.2.2 Maatschappelijke relevantie 

In een mixed-methods onderzoek  onder 433 geestelijk verzorgers die aangesloten zijn bij de 2

VGVZ, waaronder ongeveer 70 humanistisch geestelijk verzorgers, gaf iets meer dan 10 procent 

van de humanistisch geestelijk verzorgers aan moeite te hebben met de zorg voor zichzelf en het 

stellen van grenzen. Een gevolg van het weinige onderzoek dat naar zelfzorg is verricht, is dat 

geestelijk verzorgers weinig handvatten hebben als het gaat om de zorg voor zichzelf. Middels dit 

onderzoek wil ik daarom een bijdrage leveren aan de kennis over zelfzorg bij de begeleiding van 

existentieel leed en breukervaringen. Hierin ligt de maatschappelijke relevantie van deze 

masterscriptie. Kennis over zelfzorg kan bijdragen aan de bewustwording van het belang van 

zelfzorg voor geestelijk verzorgers en aan het ontwikkelen van handvatten om een goede praktijk 

van zelfzorg te ontwikkelen. Het beoefenen van zelfzorg door geestelijk verzorgers kan uiteindelijk 

ook van invloed zijn op het vak van de geestelijke verzorging zelf, omdat het beoefenen van 

zelfzorg an sich een bron van inspiratie en positiviteit kan bieden (Hotchkiss & Lesher, 2018). 

Volgens Vaccarino en Gerritsen (2013) is zelfzorg een mogelijkheidsvoorwaarde voor de geestelijk 

verzorger om haar praktijk uit te kunnen voeren. 

1.2.3 Humanistieke relevantie 

Humanistiek is een “multidisciplinaire wetenschappelijke benadering die put uit disciplines als 

filosofie, sociologie, psychologie en geschiedenis, en geïnspireerd is door het humanisme” (Nelen, 

 Het betreft hier een onderzoek met een vragenlijst die in september 2019 verstuurd is, waarin zowel kwalitatieve als 2

kwantitatieve gegevens zijn verzameld. Op basis van deze vragenlijst hebben Glasner et al. (2020) een artikel 
gepubliceerd.
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z.d.). In Humanistiek staan twee pijlers centraal: zingeving en humanisering. De pijler ‘zingeving’ 

richt zich op de vraag hoe mensen zin en betekenis geven aan hun leven. Zingeving begint in 

lichamelijke interactie met de wereld om ons heen (Alma, 2018; Van den Bossche, 1998, 2010). De 

manier waarop mensen voor zichzelf zorgen heeft invloed op hoe zij de wereld ervaren en omgaan 

met de wereld. Zelfzorg heeft daarmee een directe invloed op de mogelijkheid tot lichamelijke 

interactie met de wereld en op hoe wij zin en betekenis verlenen (Van den Bossche, 2010). Dit 

onderzoek draagt daarmee bij aan een stukje van de beantwoording van de vraag hoe mensen zin en 

betekenis verlenen. 

De master Humanistiek is een opleiding tot, onder andere, het ambt van humanistisch geestelijk 

verzorger. Afgestudeerden aan de master Humanistiek kunnen ervoor kiezen het ambt van de 

humanistisch geestelijk verzorger te dragen of geestelijk verzorger zonder zending te worden. Dit 

onderzoek kan een bijdrage leveren aan de opleiding tot (humanistisch) geestelijk verzorger door 

kennis te vergaren over zelfzorg in de humanistisch geestelijke verzorging en daarmee de basis 

leggen voor het onderwijs over zelfzorg in de geestelijke verzorging. 

1.3 Vraagstelling 

1.3.1 Hoofdvraag 

Werken praktijken van zelfzorg door in de omgang van humanistisch geestelijk verzorgers met 

existentieel leed en breukervaringen en zo ja, op welke manier? 

1.3.2 Deelvragen 

1. Welke praktijken van zelfzorg worden door humanistisch geestelijk verzorgers beoefend? 

2. Welk belang hechten humanistisch geestelijk verzorgers aan de beoefening van zelfzorg? 

3. Welke situaties die humanistisch geestelijk verzorgers tijdens hun werk tegenkomen vragen om 

aanvullende zelfzorg? 

4. Welke plek neemt de eigen spiritualiteit of levensbeschouwing in binnen praktijken van 

zelfzorg van humanistisch geestelijk verzorgers? 
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1.4 Definities van concepten 

1.4.1 Praktijken van zelfzorg 

Onder praktijken van zelfzorg versta ik de bewuste en doelgerichte activiteiten die humanistisch 

geestelijk verzorgers uitvoeren ten behoeve van hun eigen weerbaarheid en welzijn. In deze 

definitie volg ik Butler et al. (2019), die onder een praktijk van zelfzorg de “mindful and purposeful 

actions” verstaan die gericht zijn op het versterken van de eigen weerbaarheid en het eigen welzijn 

(p.115). Mijn opvatting van wat een praktijk is, sluit daarmee aan bij wat MacIntyre (2007) over 

praktijken schrijft. Praktijken kunnen volgens MacIntyre (2007) worden begrepen als sociaal 

gevestigde en intentionele activiteiten die erop gericht zijn een bepaald intern goed te bereiken 

(p.187). Dit goed waarop een praktijk gericht is, wordt ook wel gezien als het doel van de praktijk 

(MacIntyre, 2007; Spichiger et al., 2005). Het doel waar een praktijk van zelfzorg op gericht is, is 

het vergroten van de weerbaarheid van de zorgverlener en het bevorderen van de eigen gezondheid 

en het eigen welzijn (Butler, et al., 2019). 

1.4.2 Existentieel leed en breukervaringen 

Breukervaringen en ervaringen van existentieel leed doorbreken “een vertrouwde manier van 

betekenis verlenen aan onze wereld” (Alma, 2018, p.57). Ervaringen van ziekte, dood, geweld of 

verlies van vrijheid kunnen breukervaringen zijn. Deze ervaringen zijn niet controleerbaar of 

beheersbaar, waardoor ze ons confronteren met onze nietigheid en kwetsbaarheid (Jacobs, 2020). 

Breukervaringen kunnen leiden tot heftige desoriëntatie, waardoor men geconfronteerd wordt met 

diepgaande vragen over het leven en er een nieuw proces van betekenisgeving op gang komt (Alma, 

2018; Jacobs, 2020; Schuhmann & Damen, 2018). 

1.4.3 Spiritualiteit en levensbeschouwing 

Onder spiritualiteit en levensbeschouwing wordt in dit onderzoek dat gerekend wat voor 

humanistisch geestelijk verzorgers een bron van inspiratie, kracht en steun kan vormen (Molenaar, 

2018; Radey & Figley, 2007). Spiritualiteit en levensbeschouwing kunnen daarmee een 

voedingsbron zijn die het mogelijk maakt om geïnspireerd en bezield te werken (Radey & Figley, 

2007). 
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1.4.4 Humanistisch geestelijk verzorger 

Geestelijke verzorging is de “professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij 

zingeving en levensbeschouwing” (VGVZ, 2016, p.7). Een geestelijk verzorger is degene die deze 

begeleiding, hulpverlening en advisering biedt. Humanistisch geestelijk verzorgers laten zich in hun 

werk inspireren door humanistische waarden  3

 https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/humanistische-geestelijke-verzorging/3
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk worden de voor dit onderzoek belangrijkste concepten en theorieën uitgelegd. 

Daarbij komt veelal empirisch onderzoek aan bod, maar er zullen ook een aantal filosofische en 

psychologische bronnen besproken worden. Allereerst zal een korte toelichting worden gegeven op 

geestelijke verzorging, specifiek de humanistisch geestelijke verzorging. Daarna wordt er aandacht 

besteed aan breukervaringen. In het derde deel komen de risico’s van het werken in de geestelijke 

gezondheidszorg aan bod, waarna in het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op praktijken van 

zelfzorg. 

2.1 Geestelijke verzorging 

Geestelijk verzorgers zijn professionals met een expertise in en gevoeligheid voor zingevings- en 

levensbeschouwelijke kwesties (Jacobs, 2020). Dat betekent in de praktijk dat geestelijk verzorgers 

mensen onder meer begeleiden op de momenten waarop zij geconfronteerd worden met ziekte, 

verlies, geweld of vrijheidsbeperkingen, zogenaamde momenten van desoriëntatie (Schuhmann & 

Damen, 2018). Geestelijk verzorgers begeleiden mensen bij de pogingen zich te heroriënteren. 

Verderop ga ik nader in op deze momenten van desoriëntatie. 

2.1.1 Humanistisch geestelijke verzorging 

De geestelijke verzorging is van oorsprong een religieuze of levensbeschouwelijke professie 

(Goudswaard, 2006; VGVZ, 2016). Aanvankelijk droegen alle geestelijk verzorgers een ambt; zij 

representeerden een kerkelijke of levensbeschouwelijke organisatie en werden door deze organisatie 

uitgezonden (Huijzer, 2017). Door vergaande secularisering en de ontzuiling van de samenleving 

ligt de nadruk binnen de geestelijke verzorging inmiddels meer op de professionalisering van het 

beroep dan op de ontwikkeling van het ambt (Huijzer, 2017). Ook zijn er intussen geestelijk 

verzorgers die werken zonder religieuze of levensbeschouwelijke zending. Zij hebben zich verenigd 

in de SING (Sector Institutioneel Niet Gezondenen) . Binnen deze seculariserende en op 4

professionalisering gerichte praktijk vormt de humanistisch geestelijke verzorging een bijzondere 

tak. Humanistisch geestelijk verzorgers passen niet binnen het traditioneel religieuze kader van de 

 https://vgvz.nl/sectoren/sing-institutioneel-niet-gezonden/4
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geestelijke verzorging, maar worden wel gezonden vanuit een organisatie met een 

levensbeschouwelijke visie (Schuhmann et al., 2021). 

De humanistische tak van de geestelijke verzorging is een relatief jonge en nog weinig 

onderzochte praktijk (Schumann et al., 2021). Het humanisme, dat als inspiratiebron dient voor de 

humanistisch geestelijke verzorging, heeft als levensbeschouwing echter een rijke traditie aan 

waarden (Derkx, 2015). Op de website van het Humanistisch Verbond, de zendende organisatie 

voor humanistisch geestelijk verzorgers, wordt het volgende geschreven over die waarden: 

Humanistisch geestelijk verzorgers zoeken de kracht in de mens zelf en staan voor medemenselijkheid en 
aandacht. Zij laten zich inspireren door humanistische waarden als eigenheid, autonomie, 
gelijkwaardigheid en open waarneming. Humanistisch geestelijk verzorgers zijn er voor álle mensen met 
zingevingsvragen.  5

Daarbij is de humanistisch geestelijk verzorger over het algemeen niet iemand die een belofte van 

verlossing biedt (Van Dijk, 1999). De humanistisch geestelijk verzorger werkt vanuit de wetenschap 

dat er nooit een volledig of definitief antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe men een goed 

leven moet leiden (Schuhmann & Damen, 2018; Van Praag, 1978). Zij werkt vanuit het vertrouwen 

in de mogelijkheden van de ander om nieuwe (tijdelijke) antwoorden te vinden (Hoogeveen, 1991). 

De kracht van de humanistisch geestelijk verzorger schuilt daarbij in het erkennen van het lijden 

van de ander en dat lijden uit te houden (Hoogeveen, 1991; Jorna, 2008). 

2.2 Breukervaringen 

Hiervoor heb ik al kort benoemd dat geestelijk verzorgers mensen begeleiden bij momenten van 

desoriëntatie. In dit hoofdstuk zal ik verder ingaan op momenten van desoriëntatie aan de hand van 

de theorie over breukervaringen. Ik begin met een korte uitleg van de rol van betekenisgeving in het 

menselijk leven. 

2.2.1 Betekenisgeving 

Betekenisgeving is een fundamenteel aspect in het menselijk leven; mensen geven constant 

betekenis aan de gebeurtenissen in hun leven (Van Goelst Meijer, 2015). Alma (2018) omschrijft de 

mens om die reden als een betekenisgevend wezen: “We verlenen betekenis aan alles wat we 

waarnemen, wat ons overkomt, wat we tegenkomen en proberen te begrijpen” (Alma, 2018, p.47). 

 https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/humanistische-geestelijke-verzorging/5
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Hierbij gaat het om de alledaagse gebeurtenissen, maar ook om ingrijpende of extreme 

gebeurtenissen (Alma, 2018; Derkx, 2011). Wanneer we dat wat we tegenkomen, wat ons overkomt 

of wat we waarnemen in een breder en samenhangend kader van betekenissen weten te plaatsen en 

het begrijpen, kan het leven als zinvol worden ervaren (Derkx, 2011; Smaling & Alma, 2009). In 

het alledaagse proces van zin- en betekenisgeving weten mensen de situaties of gebeurtenissen die 

hen overkomen of die ze waarnemen betekenis te geven en ze te plaatsen op een manier die past 

binnen hun bredere kader van betekenissen. Het betekeniskader wordt daarbij continu aangepast aan 

de veranderende omstandigheden, zodat nieuwe ervaringen in het kader passen (Derkx, 2011). Op 

deze manier kunnen ook de meer ingrijpende gebeurtenissen op een logische wijze een plek krijgen 

in het samenhangende betekeniskader. Er zijn echter gebeurtenissen die het normale proces van 

betekenisgeving doorbreken. Ernstig ziek worden, een verlies ervaren, in je vrijheid beperkt worden 

of geweld meemaken zijn voorbeelden van ervaringen die ervoor kunnen zorgen dat het grotere 

betekeniskader waarin gebeurtenissen voorheen een logische plek konden krijgen onder druk komt 

te staan (Jacobs, 2020; Schuhmann & Damen, 2018). Dit zijn existentiële ervaringen die ook wel 

breuk- of contrastervaringen worden genoemd (Jacobs, 2020; Schuhmann & Damen, 2018). Onder 

het volgende kopje zal daar dieper op in worden gegaan. 

2.2.2 Breukervaringen 

Breuk- of contrastervaringen “zijn ervaringen die niet controleerbaar of beheersbaar zijn, waarin 

we geraakt worden door iets of iemand (…). Het zijn existentiële ervaringen die ons confronteren 

met onze nietigheid en kwetsbaarheid, met niet-weten (hoe te leven)” (Jacobs, 2020, p.12). 

Aangezien onze vertrouwde manier van betekenisgeving in een breuk- of contrastervaring ruw 

wordt doorbroken of verloren gaat, kan het meemaken van zo’n existentiële ervaring angst of 

boosheid (Alma, 2018), vervreemding (Jacobs, 2020) of desoriëntatie oproepen (Schuhmann & 

Damen, 2018). Een breukervaring doorbreekt als het ware de verbinding tussen de mens en zijn 

omgeving (Jorna, 2008) en confronteert mensen met diepgaande vragen over het leven en hun eigen 

plaats daarin (Jacobs, 2020). Deze “ultieme situaties”, zoals Schuhmann en Damen (2018, p.81) ze 

noemen, zijn “situaties van heftige desoriëntatie waarin onze gebruikelijke visies van het goede hun 

geloofwaardigheid verliezen”. Deze situaties vragen om een (her)oriëntatie op een nieuwe manier 

van betekenisgeving of een nieuwe geloofwaardige visie op het goede (Alma, 2018; Jacobs, 2020; 

Schuhmann & Damen, 2018). 
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2.3 Risico’s van werken in de geestelijke gezondheidszorg 

Vanuit de literatuur komen twee risico’s naar voren waarmee het werk als geestelijk 

gezondheidswerker gepaard gaat, namelijk het krijgen van een burn-out of compassiemoeheid. 

Volgens Lizano et al. (2019) lopen professionals in de zorgverlening hierop een groter risico dan 

professionals uit andere sectoren. In dit hoofdstuk komen deze twee risico’s aan de orde en ga ik 

kort in op factoren die het risico op een burn-out en compassiemoeheid kunnen verhogen. Hoewel 

er ook andere risico’s kunnen bestaan waarmee het werk als geestelijk gezondheidswerker gepaard 

gaat, vond ik die niet terug in de literatuur. Of er factoren of oorzaken zijn die anders zijn dan de 

factoren die in dit hoofdstuk worden besproken en die leiden tot situaties die om zelfzorg vragen, is 

een vraag die wordt beantwoord in het resultatenhoofdstuk van dit onderzoek. Daar waar er in de 

literatuur specifiek iets te vinden is over de risico’s voor geestelijk verzorgers wordt dat vermeld. 

De overige literatuur gaat over andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg, therapeuten 

en maatschappelijk werkers. 

2.3.1 Burn-out 

Een van de meest voorkomende en bekende risico’s die met het werken in de geestelijke 

gezondheidszorg gepaard gaat, is het krijgen van een burn-out (Kearney et al., 2009; Lizano et al., 

2019; Schellings, 2016; Vaccarino & Gerritsen, 2013; Vandenhoeck, 2014). Een burn-out komt 

regelmatig voor bij mensen die werken in de hulpverlening en ook geestelijk verzorgers lopen een 

verhoogd risico op het krijgen van een burn-out (Vandenhoeck, 2014). 

In een burn-out raken, kan komen doordat zorgverleners te maken krijgen met een hoge mate van 

(werkgerelateerde) stress (Kearney et al., 2009; Lizano et al., 2019) of door het ontstaan van een 

disbalans in de werksituatie (Schellings, 2016; Vaccarino & Gerritsen, 2013; Vandenhoeck, 2014). 

Er wordt dan bijvoorbeeld langere tijd meer energie van de zorgverlener gevraagd dan hij voor het 

werk terugkrijgt. Burn-out is volgens Vandenhoeck (2014) “het resultaat van de langdurige 

verstoring tussen draaglast in het werk en draagkracht” (p.104). Een burn-out ontstaat dus niet 

plotseling, maar wordt veroorzaakt door een gradueel proces waarin de behoeftes van de geestelijk 

werker een lange tijd uit verhouding zijn in vergelijking met de eisen die vanuit het werk gesteld 

worden (Maslach & Leiter, 1997). 
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Een veelgebruikte definiëring van het concept burn-out komt van Maslach en Leiter (1997). Zij 

onderscheiden drie veelvoorkomende symptomen van burn-out, namelijke emotionele uitputting, 

depersonalisatie die zich uit in reacties van negativiteit en afstandelijkheid (bijvoorbeeld cynisme) 

en een verminderd gevoel van persoonlijke bekwaamheid of competentie (Jackson-Jordan, 2013; 

Lizano et al., 2019; Vandenhoeck, 2014). Vandenhoeck (2014) benadrukt dat, hoewel een burn-out 

veelal wordt behandeld door een werknemer ziekteverlof te geven en hem of haar rust voor te 

schrijven, burn-out “een toestand is waarin de mens lijdt in al zijn dimensies” (p.111). Een burn-out 

heeft invloed op het lichamelijke, het sociale, het emotionele en het spirituele volgens Vandenhoeck 

(2014) en daarom zou bij de behandeling van een burn-out aandacht moeten worden besteed aan al 

deze dimensies. 

Het krijgen van een burn-out wordt vaak gezien als een kwestie van persoonlijk falen van de 

zorgverlener en wordt daarmee toegeschreven aan de zorgverlener zelf (Vandenhoeck, 2014). Dat 

heeft tot gevolg dat het hebben van een burn-out gepaard gaat met schaamte. Overspannen raken of 

een burn-out krijgen, is echter vaak ook deels het gevolg van factoren in de werksituatie, zoals een 

te hoge werklast, en is daarmee niet te wijten aan de zorgverlener (Vandenhoeck, 2014). 

2.3.2 Compassiemoeheid 

Een tweede risico dat aanwezig is in het werk van professionals in de geestelijke 

gezondheidszorg is compassion fatigue, oftewel compassiemoeheid (Dückers et al., 2011; Kearney 

et al., 2009; White et al., 2019). Figley (2002) schrijft dat compassie een kenmerkend en onmisbaar 

instrument is binnen de zorgverlening, specifiek binnen de therapeutische zorgverlening, maar dat 

werken met compassie tevens een risico inhoudt: “The very act of being compassionate and 

empathetic extracts a cost under most circumstances. In our effort to view the world from the 

perspective of the suffering we suffer. The meaning of compassion is to bear suffering” (p.1434). 

Het gezamenlijk dragen van het lijden van de ander leidt volgens Figley (2002) tot het ontstaan van 

compassiestress bij de zorgverlener. Als de zorgverlener hier niet goed afstand van weet te doen en 

opnieuw blootgesteld wordt aan lijden, waardoor er nieuwe compassiestress ontstaat, kan er 

uiteindelijk compassiemoeheid optreden. Compassiemoeheid is een vorm van “fysieke, spirituele 

en/of emotionele vermoeidheid of uitputting” (Dückers et al., 2011, p.39). Symptomen van 

compassiemoeheid zijn onder meer slecht kunnen slapen, prikkelbaar zijn en het vermijden van 
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bepaalde gedachtes, gevoelens en gesprekken die door de zorgverlener geassocieerd worden met het 

lijden van de ander (Kearney et al., 2009). 

Waar een burn-out ontstaat na langdurige emotionele betrokkenheid bij situaties die veel van de 

zorgverlener vragen, kan compassiemoeheid voorkomen bij zorgverleners die langdurig 

blootgesteld staan aan het lijden van iemand anders (Figley, 2002; Van Dijke et al., 2022). 

Compassiemoeheid ontstaat dus specifiek vanuit de relatie tussen de zorgverlener en de ander 

(Kearney et al., 2009). Dit betekent dat geestelijk verzorgers zeer waarschijnlijk ook vatbaar zijn 

voor compassiemoeheid. Zij creëren diepe relaties met de mensen met wie zij werken en zijn tijdens 

hun werk dagelijks getuige van heftige emoties en lijden, waardoor zij risico lopen op 

compassiestress en uiteindelijk mogelijk op compassiemoeheid (White et al., 2019). De 

betrokkenheid en compassie die nodig zijn om bij het lijden van de ander te kunnen zijn, kunnen 

namelijk een uitputtende werking hebben op de geestelijk verzorger (Dykstra, 1990; Lizano et al., 

2019; Van der Schaar & Van der Braak, 2016). Er is echter nog geen uitgebreid onderzoek verricht 

naar het voorkomen van compassiemoeheid bij geestelijk verzorgers (Van Dijke et al., 2022). 

2.3.3 Extra risicofactoren voor burn-out en compassiemoeheid 

Als het gaat om het ervaren van werkgerelateerde stress en het risico op het krijgen van een 

burn-out of compassiemoeheid, dan spelen de werkervaring en leeftijd van de zorgverlener een rol 

(Vandenhoeck, 2014). Uit onderzoek blijkt dat ervaren zorgverleners en geestelijk verzorgers 

minder vatbaar zijn voor burn-out en het ervaren van werkgerelateerde stress dan hun nog 

onervaren collega’s (Oliver et al., 2018; Schellings, 2016; Vandenhoeck, 2014; White et al., 2019). 

Ook de hoeveelheid steun die zorgverleners ervaren vanuit hun organisatie en het gevoel onderdeel 

te zijn van een team spelen een belangrijke rol bij de mate waarin stress wordt ervaren (Chandler, 

2009; White et al., 2019). 

2.4. Zelfzorg 

“The heart must first pump blood to itself.” (Shapiro in Kearney et al., 2009, p.1162) 

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op zelfzorg, het belangrijkste concept uit dit 

onderzoek. Allereerst zal er worden ingegaan op de doelen en definitie van zelfzorg, waarna de 

praktijken van zelfzorg aan bod komen. In het derde deel van dit hoofdstuk zal de verbinding tussen 
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zelfzorg en zingeving aan bod komen, waarna het hoofdstuk wordt afgesloten met de invloed van 

zelfzorg op het welzijn op zorgverleners en de voorwaarden die daarbij een rol spelen. In het 

literatuuronderzoek ten behoeve van dit hoofdstuk heb ik gezocht naar literatuur en onderzoeken 

met betrekking tot zelfzorg binnen het gehele onderzoeksveld van de gezondheidszorg. Naast 

literatuur over zelfzorg binnen de geestelijke verzorging leverde dat ook literatuur op over zelfzorg 

bij sociaal werkers, therapeuten, artsen en verpleegkundigen. In dit hoofdstuk geldt daarom 

wederom dat waar er gesproken wordt over zorgverleners of professionals hiermee zorgverleners uit 

de gezondheidszorg in het algemeen worden bedoeld. Wanneer literatuur specifiek betreffende 

geestelijk verzorgers wordt aangehaald, zal dat worden vermeld. 

2.4.1 Doelen en definitie van zelfzorg 

Zelfzorg betekent je bewust zijn van wat goed voor je is en proactief activiteiten ondernemen die 

je weerbaarheid en welzijn bevorderen (Halaas, 2004; Vaccarino & Gerritsen, 2013). Met 

betrekking tot de zelfzorg van zorgverleners onderscheiden Butler et al. (2019) twee doelen. Het 

eerste doel legt de nadruk op het verminderen of voorkomen van allerlei negatieve werkgerelateerde 

klachten, zoals stress of het krijgen van een burn-out. Het doel van zelfzorg is daarbij het vergroten 

van de weerbaarheid van de zorgverlener (Butler et al., 2019; Dohmen, 2007; Hotchkiss & Lesher, 

2018). Het tweede doel legt de nadruk van zelfzorg op het bevorderen van de eigen gezondheid en 

het eigen welzijn (Butler et al., 2019; Vaccarino & Gerritsen, 2013). Bij beide doelen wordt vaak 

het behouden van balans genoemd, ook als het gaat om de zelfzorg van geestelijk verzorgers 

(Bertens et al., 2013; Parker, 2020; Vaccarino & Gerritsen, 2013; Vandenhoeck, 2014). 

Vandenhoeck (2014, p.112) schrijft bijvoorbeeld dat geestelijk verzorgers moeten letten op het 

“bewaren van een soms wankel evenwicht tussen draaglast en draagkracht”. Lukt het de geestelijk 

verzorger niet om dit evenwicht te bewaren, dan kan dat leiden tot een burn-out. In dat geval “is [er] 

een duidelijk ‘te veel’ aanwezig (te veel stress, te veel werk, te veel betrokkenheid, te veel 

verwachtingen,…) en een duidelijk ‘te weinig’ (te weinig ondersteuning, te weinig bemoediging, te 

weinig communicatie, te weinig ontspanning, te weinig herbronning,…)” (Vandenhoeck, 2014, 

p.112). Vaccarino en Gerritsen (2013) schrijven dat balans houden bij geestelijk verzorgers draait 

om “establishing priorities and putting things into perspective and not allowing any one part of 

one’s life to overpower another part” (p.71). 
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Een tweede concept dat, naast balans houden, in de literatuur vaak in verband wordt gebracht 

met zelfzorg is ‘voeding’ (Butler et al., 2019; Dubbeldam & Mooren, 2012; Hotchkiss & Lesher, 

2018; McCormick et al., 2017; Schellings, 2016). Vanuit dit concept wordt onder zelfzorg dan het 

zorgen “voor voeding op materieel, lijfelijk, emotioneel, geestelijk en spiritueel vlak” verstaan 

(Dubbeldam & Mooren, 2012, p.16). Volgens Schellings (2016) draagt voldoende voeding op deze 

vlakken bij aan het blijven ervaren van bezieling in werk. 

Zoals eerder werd beschreven, raakt een burn-out een professional op alle dimensies van haar 

leven (Vandenhoeck, 2014). Praktijken van zelfzorg dienen zich daarom op de mens in al haar 

facetten te richten. Om die reden volg ik Butler et al. (2019) in hun conceptualisering van de 

aspecten van gezondheid die van belang zijn bij zelfzorg. Geïnspireerd op eerdere theorieën en 

conceptualiseringen (o.a Lee & Miller, 2013; O’Halloran & Linton, 2000; Saakvitne et al., 1996; 

Walsh, 2011) hebben zij een omvattend model van zelfzorg ontwikkeld dat gebaseerd is op de 

behoeftepiramide van Maslow (1943). Dit model is door diverse onderzoekers in onderzoeken met 

betrekking tot zelfzorg gebruikt (o.a. Daly & Gardner, 2022; Forrest-Lytle, 2019; Sosa-Tzec et al., 

2020; Urick et al., 2021). De dimensies die volgens Butler et al. (2019) van belang zijn binnen een 

praktijk van zelfzorg zijn de lichamelijke, emotionele, psychologische, relationele, beroepsmatige/

professionele en spirituele dimensies. In een goede praktijk van zelfzorg is er sprake van voeding en 

inspiratie binnen al elk van deze dimensies (Butler et al., 2019; Dubbeldam & Mooren, 2012; 

Hotchkiss & Lesher, 2018; McCormick et al., 2017; Schellings, 2016). Samenvattend hanteer ik in 

dit onderzoek de volgende definitie van zelfzorg, die ik op basis van bovenstaande literatuur heb 

geformuleerd: Zelfzorg is het begrijpen van de betekenis van positieve en holistische gezondheid en 

het actief ondernemen van activiteiten die het eigen welzijn op lichamelijk, emotioneel, 

psychologisch, relationeel, beroepsmatig en spiritueel niveau bevorderen en zorgen voor voeding op 

deze niveaus. 

2.4.2 Een holistische benadering van zelfzorg 

In dit hoofdstuk zal op basis van de zes categorieën die voortkomen uit het model van dimensies 

van zelfzorg van Butler et al. (2019) een inhoudelijke beschrijving gemaakt worden van de 

praktijken van zelfzorg zoals die uit de literatuur naar voren komen. Daarbij komen 

achtereenvolgens de psychologische, emotionele, relationele, beroepsmatige/professionele, 

spirituele en lichamelijke dimensie aan bod. 
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Of het nu lastig is of niet, Alcibiades, voor 
ons staat de zaak in elk geval zo: als we de 

kennis hebben, dan zouden we wellicht 
weten hoe we voor onszelf moeten zorgen; 

maar zonder die kennis nooit!  

Dialoog van Alcibiades van Plato, in 
Dohmen  (2014, p.38) 

Psychologische dimensie van zelfzorg 

De psychologische dimensie van zelfzorg omvat praktijken die betrekking hebben op de geest en 

zelfbewustzijn en -wording (Butler et al., 2019). Die praktijken kunnen volgens Butler et al. (2019) 

op twee doelen gericht zijn. Ten eerste zijn de praktijken binnen deze dimensie gericht op het 

nastreven en bevredigen van intellectuele behoeftes. Het kan daarbij gaan om het vinden van 

verdieping binnen de context van het werk en op intellectueel gebied, bijvoorbeeld door regelmatig 

vakliteratuur te lezen, maar ook cognitieve activiteiten als het kijken van een film, het luisteren naar 

muziek of het oplossen van een puzzel worden genoemd als praktijken van psychologische zelfzorg 

(Walsh, 2011). 

Ten tweede zijn deze praktijken gericht op de bewustwording van het zelf en de behoeftes die 

daaruit voortkomen. Diverse auteurs geven aan dat zelfzorg niet zonder zelfbewustwording kan 

(Dohmen, 2007; Dubbeldam & Mooren, 2012; Kianpour, 2013; Schellings, 2016; Shapiro et al., 

2007; Verhaeghe, 2018). Psychoanalyticus Paul Verhaeghe (2018) schrijft: “Andere keuzes maken 

begint bij bewustwording, bij het besef dat er iets schort. Vervolgens kunnen we op zoek gaan naar 

de oorzaken en kijken welke we zelf kunnen verhelpen” (p.231). Zelfreflectie is daarvoor 

onontbeerlijk. Reflectie is de weg tot zelfkennis en zelfkennis is cruciaal, zoals de Griekse filosofen 

al schreven (Dohmen, 2007, 2014; Verhaeghe, 2018): “Weten hoe ik functioneer, wat er goed of 

slecht is voor mij en mijn lichaam, legt de basis voor een goed leven” (Verhaeghe, 2018, p.236). 

Voor geestelijk verzorgers is zelfreflectie een onmisbaar hulpmiddel om de eigen grenzen te 

ontdekken en in acht te nemen (Dubbeldam & Mooren, 2012). 

Zelfreflectie gaat over het leren kennen en interpreteren van jezelf, de manieren waarop je 

gewoonlijk reageert op situaties die je in je werk tegenkomt en over de bewustwording van je eigen 

behoeftes (Dubbeldam & Mooren, 2012; Dückers et al., 2011; Kianpour, 2013; Schellings, 2016). 

Filosoof Joep Dohmen (2007) noemt zelfreflectie de ‘eerste techniek’ van zelfzorg: “Reflectie op je 

huidige situatie en op de toekomst, alsmede de moed om de aard van je verlangens onder ogen te 

zien. Dat zijn twee belangrijke uitgangspunten van de zelfzorg” (p.37). Zelfreflectie en het opdoen 
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van zelfkennis openen volgens Dohmen (2007) en Verhaeghe (2018) daarmee de weg naar een 

goede praktijk van zelfzorg. 

Met alleen zelfreflectie en zelfkennis ben je er echter nog niet: 

Het idee dat de juiste kennis automatisch een betere zelfzorg zal opleveren, getuigt van een naïeve visie 
waarin we onszelf als rationele wezens beschouwen die in hun hoofd de zaken rustig op een rijtje zetten 

en vervolgens de juiste wijzigingen doorvoeren. (Verhaeghe, 2018, p.257) 

Toepassing van de door zelfreflectie verworven zelfkennis en inzichten is moeilijk. Er schuilt zelfs 

een gevaar in zelfkennis, bijvoorbeeld wanneer die leidt tot een houding van moeten: ik weet dat dit 

goed voor mij is, dus móét ik dit doen (Verhaeghe, 2018). Voor de juiste toepassing van dat wat 

door zelfreflectie aan zelfkennis wordt opgedaan is oefening en geduld nodig (Dohmen, 2007; 

Verhaeghe, 2018). Dat betekent dat een praktijk van zelfbewustwording en zelfreflectie geen einde 

kent, maar een levenslang proces behelst. 

Daarnaast is het belangrijk eigenliefde te hebben: “Op grond van eigenliefde streeft iemand 

automatisch na wat goed is voor hem” (Verhaeghe, 2018, p.281). Een aspect van zelfzorg dat bij die 

houding van eigenliefde aansluit, is het hebben van zelfcompassie en het tonen van mildheid naar 

jezelf (Parker, 2020; Schellings, 2016; Van der Schaar & Van der Braak, 2016). Volgens Van der 

Schaar en Van der Braak (2016) leidt het beoefenen van zelfcompassie tot “een niet-oordelende 

houding naar de eigen pijn, onvolkomenheden en misstappen” (p.38). Humor kan bij de beoefening 

van zelfcompassie een relativerende rol spelen en als vorm van zelfzorg dienen (Vandenhoeck, 

2014). De benedictijn Anselm Grün ziet in humor bijvoorbeeld een manier om onszelf te verzoenen 

met de realiteit van ons bestaan: “In de humor komen wij een onaangename situatie te boven en 

overwinnen wij haar op spirituele wijze, doordat we ons enerzijds met haar verzoenen en haar 

anderzijds vanuit God relativeren en overstijgen” (Grün & Dufner, 2001, p.87). 

Emotionele dimensie van zelfzorg 

Onder de emotionele dimensie van zelfzorg worden alle activiteiten gerekend die zorgverleners 

helpen omgaan met negatieve emoties en die positieve emoties en het eigen welzijn verhogen 

(Butler et al., 2019). Dat betekent niet dat weglopen voor negatieve emoties onder emotionele 

zelfzorg valt. Emoties hebben betekenis en kunnen een belangrijke aanwijzing vormen dat bepaalde 

behoeften over het hoofd worden gezien (Butler et al., 2019). Een praktijk van zelfzorg die 

geestelijk verzorgers kan helpen bij de verwerking van emoties is het uitvoeren van kleine rituelen. 
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Kianpour (2013) kwam deze praktijk tegen in een onderzoek naar strategieën die door geestelijk 

verzorgers worden ingezet om zichzelf tegen negatieve emoties te beschermen:  

Several chaplain described specific rituals as strategies they use in order to separate the work environment 
from home life. (…) By using such rituals, chaplains unconsciously separate their work from other areas 
of life, keeping in mind that what happens in the hospital should not be seen as their personal pain, 

problem or hardship. (Kianpour, 2013, p.71-72) 

De kleine rituelen die door geestelijk verzorgers dagelijkse werden uitgevoerd waren een manier 
om een onderscheid te maken tussen hun werk, de mensen die zij ontmoeten en zichzelf en om de 
werkdag op een bewuste manier af te sluiten. De geestelijk verzorgers in deze casestudy wasten 
bijvoorbeeld hun handen op een bewuste manier voordat zij een nieuwe ruimte binnengingen en als 
ze deze weer verlieten of stonden bewust stil bij de overdracht van hun pieper of werktelefoon aan 
de collega die na hen de dienst op zich nam. 

Daarnaast wordt het beoefenen van (geleide) meditatie, yoga en tai chi genoemd als een praktijk 
van zelfzorg die het verwerken van negatieve emoties kan ondersteunen (Datillio, 2015; Shapiro et 
al., 2007; Walsh, 2011). 

Relationele dimensie van zelfzorg 

Het huidige individualisme van de westerse samenleving vormt een risico voor het te 

individualistisch opvatten van zelfzorg (Van den Bossche, 1998; Verhaeghe, 2018). Vanuit het idee 

van het goede leven zoals bijvoorbeeld Aristoteles dat beschreef, kunnen we concluderen dat een 

goed leven nooit een individueel leven is. Een goed leven is volgens Aristoteles pas denkbaar als 

dat leven aan de gemeenschap gekoppeld is (Verhaeghe, 2018). Van den Bossche (1998) zet een 

stap verder. Volgens hem wordt een mens pas mens door de ander: “Een zelf wordt men pas 

doorheen en met de andere” (Van den Bossche, 1998, p.15), waarbij opgemerkt kan worden dat die 

andere een medemens kan zijn, maar bijvoorbeeld ook de natuur. Zelfzorg is volgens deze auteurs 

daarom gekoppeld aan de zorg voor en verbinding met de ander of het andere (Van den Bossche, 

1998; Verhaeghe, 2018). 

Binnen de praktijken van de relationele dimensie van zelfzorg vallen het onderhouden en 

verdiepen van interpersoonlijke relaties, zoals met vrienden of familie (Butler et al., 2019). Yalom 

(2009) schrijft: “Too often, we therapists neglect our personal relationships. Our work becomes our 

life. At the end of our workday, having given so much of ourselves, we feel drained of desire for 

more relationships” (p.252). Het onderhouden van een steunend netwerk van vrienden en familie is 

echter een zeer belangrijk aspect in de zelfzorg van zorgverleners (Butler et al., 2019; Vaccarino & 
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Gerritsen, 2013). Goede relaties worden bijvoorbeeld geassocieerd met een hogere kwaliteit van 

leven, een groter geluksgevoel en weerbaarheid (Walsh, 2011). Daarnaast blijkt een sociaal netwerk 

ook steunend te zijn in de aansporing tot beoefening van zelfzorg (Pereira et al., 2015). 

Beroepsmatige/professionele dimensie van zelfzorg 

Onder de beroepsmatige of professionele dimensie van zelfzorg vallen de praktijken waarmee 

zorgverleners aandacht hebben voor hun professionele rol en de ontwikkeling daarvan, de 

activiteiten die zij ondernemen om hun werkdruk goed te verdelen en de sociale steun die zij 

ontvangen vanuit een werkgever (Butler et al., 2019; Jensen et al., 2008; Killian, 2008; Lee & 

Miller, 2013; Newel & Nelson-Gardell, 2014; O’Halloran & Linton, 2000). Voorbeelden van dat 

soort praktijken zijn het volgen van supervisie en de ondersteuning door en nabespreking met 

collega’s (Butler et al., 2019; Vandenhoeck, 2014; White et al., 2019). 

Diverse auteurs merken op dat werkgerelateerde stress niet enkel als probleem van de 

werknemer moet worden beschouwd, maar dat de werkgever ook verantwoordelijkheid draagt en 

daarom voor ondersteunende praktijken van zelfzorg zou moeten zorgen (Butler et al., 2019; 

Desjardins et al., 2021; Vandenhoeck, 2014; Van der Leer, 2010). Binnen het vakgebied van de 

geestelijke verzorging kunnen naast werkgevers ook zendende organisaties een rol spelen in de 

ondersteuning van geestelijk verzorgers: “Vertegenwoordigers van de zendende instantie kunnen er 

mee voor zorgen dat pastores een goed evenwicht bewaren tussen draaglast en draagkracht, door 

hen praktijkbegeleiding, ondersteuning en vorming aan te bieden” (Vandenhoeck, 2014, p.116). 

Spirituele dimensie van zelfzorg 

Diverse auteurs benadrukken het belang van spiritualiteit binnen een praktijk van zelfzorg 

(Bryant-Davis & Wong, 2013; Butler et al., 2019; Dombo & Gray, 2013; Kianpour, 2013). Onder 

spirituele zelfzorg rekenen de auteurs dat wat zorgverleners helpt om betekenis te vinden in de 

wereld om hen heen. Dombo en Gray (2013) zien spirituele zelfzorg als een van de belangrijkste 

vormen van zelfzorg. Volgens hen kan spirituele zelfzorg zorgverleners een “cushion of support” 

bieden (p.96). Kianpour (2013) beaamt dat voor geestelijk verzorgers: “The spiritual life of 

chaplains, in particular, is very important to give them a sense of orientation and groundedness” 

(p.74). Onderzoek laat zien dat het beoefenen van praktijken van spirituele zelfzorg, zoals 

meditatie, stress vermindert en welzijn vergroot (Koenig et al., 2001; Wachholtz & Pargament, 
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2005), zorgverleners beschermt tegen een burn-out (Rushton et al., 2015) en hun weerbaarheid 

vergroot (Bryant-Davis & Wong, 2013). 

Naast dat spiritualiteit geestelijk verzorgers richting en steun kan bieden, kan het ook een bron 

van inspiratie en kracht zijn (Molenaar, 2018; Radey & Figley, 2007). Radey & Figley (2007) 

schrijven dat het zeker is dat geestelijk werkers te maken krijgen met situaties van lijden in hun 

werk en dat het daarom belangrijk is dat zij een bron van inspiratie tot hun beschikking hebben om 

geïnspireerd en bezield hun werk te kunnen blijven doen. Kunneman (2009) noemt deze bron van 

inspiratie de humuslaag van de geestelijk werker. Dit is “een humuslaag van verhalen, metaforen, 

zingevende perspectieven nodig waarin trage vragen en morele dilemma’s stem kunnen krijgen, 

waarin oriëntatie en inspiratie kan worden geboden met het oog op menswaardige en potentieel 

verrijkende vormen van omgang daarmee” (p.159). Eén van de manieren waarop die inspiratie en 

bezieling gevonden kunnen worden, is door verbinding te zoeken in de natuur. De natuur kan een 

enorme betekenis hebben voor mensen die in hun werk te maken hebben met lijden want in de 

natuur kan een bron van hoop en herstel gevonden worden (Butler et al., 2019; Davis & Atkins, 

2004; O’Halloran & O’Halloran, 2001). 

Een manier waarop spiritualiteit inspiratie kan blijven bieden is door middel van het beoefenen 

van spirituele reflectie. Meerdere auteurs benoemen het belang van deze praktijk voor geestelijke 

verzorgers (Alma & Anbeek, 2013; Chandler, 2009; Kianpour, 2013; McCormick et al., 2017; 

Nuzum et al., 2015; Van der Leer, 2010). Reflectie op de eigen spiritualiteit biedt geestelijk 

verzorgers namelijk een manier om vanuit hun eigen spiritualiteit en levensbeschouwing te 

reflecteren op de situaties die zij als geestelijk verzorgers tegenkomen (Nuzum et al., 2015). 

Lichamelijke dimensie van zelfzorg 

Hoewel het op het eerste gezicht logisch lijkt om in een bespreking van de verschillende 

dimensies van zelfzorg te beginnen met de lichamelijke dimensie kies ik ervoor om met deze 

dimensie te eindigen. Wie over zelfzorg nadenkt, denkt al gauw aan lichamelijke basiszorg, zoals 

het krijgen van genoeg slaap, gezonde voeding en voldoende beweging (Butler et al., 2019). 

Lichamelijke zorg gaat dan over de zorg die zorgverleners aan hun fysieke lichaam verlenen om 

optimaal te kunnen functioneren en een lichamelijke inzinking te voorkomen (Butler et al., 2019). 

Uit de literatuur komt echter naar voren dat de lichamelijke dimensie van zelfzorg een grotere rol 

speelt dan op basis van bovenstaande opsomming verwacht wordt. Diverse auteurs laten zien dat 

lichamelijkheid, lichamelijk bewustzijn en de afstemming op het lichaam beschouwd kunnen 
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worden als het fundament waarop de overige praktijken van zelfzorg gebouwd worden (Van den 

Bossche, 1998, 2010; Verhaeghe, 2018). 

Dat zelfzorg bij de zorg voor het lichaam begint, wordt duidelijk als we bedenken dat de eerste 

signalen dat je niet goed voor jezelf zorgt vaak lichamelijke signalen zijn (Devenish-Meares, 2019). 

We krijgen bijvoorbeeld last van nekklachten, gespannen schouders, hoofdpijn of rugpijn 

(Markowitz, 2013; Verhaeghe, 2018). Deze lichamelijke klachten kunnen ervoor zorgen dat je je 

lichamelijk niet fit voelt. Dat heeft invloed op je gesteldheid; de manier waarop je in de wereld staat 

en de je manier van denken (Van den Bossche, 2010). Zelfzorg begint daarom allereerst bij een 

afstemming tussen mijzelf en mijn lichaam (Van den Bossche, 1998; Verhaeghe, 2018). Van den 

Bossche (1998) baseert zich daarbij op het denken van Merleau-Ponty, die het lichaam beschouwt 

als dat wat ons in de wereld zet. Ons lichaam is volgens Merleau-Ponty (1945/1997) datgene dat al 

onze betrekkingen met en in de wereld mogelijk maakt: “in deze zin ben ik mij van de wereld 

bewust door middel van mijn lichaam” (p.84). De zorg voor ons lichaam draagt daarmee de overige 

praktijken van zelfzorg die we ondernemen en ligt aan de basis van zelfzorg (Butler et al., 2019; 

Van den Bossche, 2010; Verhaeghe, 2018). 

[D]e eerste en belangrijkste verhouding [is] die tussen mij en mijn lijf (…), en pas daarna de 
verhoudingen tussen mij en de ander in zijn verschillende sociale verschijningsvormen (…). De intieme 
verhouding ten opzichte van mijn lichaam is de basis voor zowel een intieme als een dagelijkse omgang 
met anderen. Pas als ik mij goed voel in mijn vel kan ik erin slagen iemand lief te hebben en een zinvolle 

samenwerking aan te gaan op mijn werk. (Verhaeghe, 2018, p.251) 

Onder de psychologische dimensie van zelfzorg werd zelfbewustzijn beschreven als een 

onontbeerlijk aspect binnen een praktijk van zelfzorg. Verhaeghe (2018) zet daar een praktijk van 

zelfgewaarwording tegenover. Waar zelfbewustzijn als een praktijk van de ratio kan worden 

getypeerd en te maken heeft met het afstand nemen van jezelf, “laat [zelfgewaarwording] mij 

samenvallen met wat ik voel en plaatst [het] mezelf uit mijn hoofd in mijn lijf. Het accent ligt op het 

hier en nu, op de gewaarwording van mijzelf en mijn lichaam in interactie met mijn omgeving” 

(Verhaeghe, 2018, p.265). Het doel van zelfgewaarwording is een betere afstemming op ons 

lichaam, iets dat onmisbaar is in een praktijk van zelfzorg (Long & Smith, 2017; Verhaeghe, 2018). 

Een goede afstemming op ons lichaam kan namelijk leiden tot meer zelfvertrouwen en welzijn en 

een lager stressniveau (Morgan et al., 2015). Volgens Verhaeghe (2018) levert deze vorm van 

zelfgewaarwording ook een vorm van zelfkennis op, alhoewel dat een ander soort zelfkennis is dan 

de kennis die uit zelfbewustwording komt. Hier kan een onderscheid worden gemaakt tussen kennis 
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die vanuit rationele inzichten wordt opgedaan en kennis die bottom-up wordt verworven en is 

gebaseerd op praktijken zoals die van gewaarwording (Van den Bossche, 1998; Verhaeghe, 2018). 

De eerste vorm van kennisvergaring, waarin kennis via de ratio wordt vergaard, is in het Westen 

dominant. Voorbeelden van deze vorm zijn de wetenschap, maar ook zelfreflectie kan als een vorm 

van top-down kennisvergaring worden beschouwd. Kenmerkend is dat we werken “van de hersenen 

naar beneden, waarbij we ons gedrag doelbewust aanpassen op grond van rationele inzichten. We 

zijn ons brein, de rest volgt wel.” (Verhaeghe, 2018, p.252). De tweede vorm van kennisvergaring 

gaat uit van het lichaam als kennisbron. Kennis wordt opgedaan door het uitvoeren van lichamelijke 

oefeningen. Voorbeelden van de praktijken die bij deze vorm van kennisvergaring horen, zijn yoga 

of meditatie. De bedoeling van de oefeningen is dat de beoefenaar voelt wat er in zijn lichaam 

aanwezig is (Long & Smith, 2017). Kenmerkend voor deze vorm van kennisvergaring is dat de 

praktijk eerst komt en de zelfkennis een gevolg is van die praktijk. Daarbij wordt er weinig belang 

gehecht aan het denken of begrijpen van de praktijk of de veranderingen die deze bewerkstelligt 

(Van den Bossche, 1998; Verhaeghe, 2018). Van den Bossche (1998) schrijft dat het vanuit deze 

tweede vorm van kennisvergaring is, waarin we het lichaam als primaire bron van kennis 

beschouwen, dat we ons op een affectieve manier kunnen gaan verhouden tot onze omgeving: 

“[M]en voelt aan het eigen lijf hoe het met de omgeving gesteld is” (p.64). 

Een keuze tussen de twee vormen van kennisvergaring die net zijn beschreven maakt Verhaeghe 

(2018) niet. Idealiter is zelfzorg gebaseerd op een praktijk die bestaat uit een combinatie van de 

twee vormen van zelfkennis: 

De westerse aanpak is gebaseerd op wetenschappelijke kennis die top-down toegepast wordt, met 
duidelijke, en specifieke richtlijnen voor zelfzorg: gezonde voeding en slaap, werk- en privéleven in 
balans - dat soort zaken. (…) Bottom-up praktijken die aansluiten op oosterse tradities zijn 

zelfzorgpraktijken die toegang geven tot een belichaamde kennis. (Verhaeghe, 2018, p.273) 

Ook in een zelfzorgpraktijk die gebaseerd is op belichaamde kennis schuilt echter een gevaar, net 

zoals dat bij de door zelfreflectie verworven praktijken van zelfzorg zo is. Bij bottom-up praktijken 

schuilt het gevaar in een technische reductie van de praktijk die op het volgende neerkomt: ik weet 

dat meditatie mijn hoofdpijn wegneemt, dus zet ik meditatie in als middel tot tijdelijke verlichting 

van mijn spanning en hoofdpijn (Verhaeghe, 2018). 

Een praktijk van zelfgewaarwordingen die in de literatuur benoemd wordt, is het beoefenen van 

mindfulness of meditatie (Chandler, 2009; Hotchkiss & Lesher, 2018; Kianpour, 2013; Long & 

Smith, 2017; Parker, 2020; Verhaeghe, 2018; White et al., 2019). Ook het letterlijk in beweging 
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komen, wordt genoemd als een praktijk die zelfgewaarwording tot stand kan brengen, bijvoorbeeld 

wanneer “er (…) geen controlerend Ik meer [is]; de activiteit (…) het over [neemt]” (Verhaeghe, 

2018, p.265). 

Zelfgewaarwording en zelfzorg hebben baat bij een houding van aandachtige waarneming; een 

waarneming waarmee we recht proberen te doen aan dat wat we waarnemen (Kabat-Zinn, 1994). 

Waarachtige aandacht is volgens Alma (2020) bijvoorbeeld “de voorwaarde om ergens werkelijk 

zorg voor te kunnen dragen” (p.80). Deze vorm van waarneming staat tegenover de functionele blik 

die ons vertelt of iets bruikbaar is voor ons of niet (Verhaeghe, 2018). 

2.4.3 Zelfzorg en zingeving 

In de literatuur wordt een koppeling gemaakt tussen zelfzorg en zingeving (Alma, 2018; Van den 

Bossche, 2010). Humanistisch geestelijk verzorgers werken met zingevingsvragen en zingeving 

speelt in hun werk een grote rol (Jacobs, 2020; VGVZ, 2016). Eerder kwam al aan bod dat 

zingevingskaders zoals levensbeschouwingen steun en troost kunnen bieden bij het ervaren van 

heftige situaties (Dombo & Gray, 2013; Kianpour, 2013). De confrontatie met heftige situaties kan 

zo’n levensbeschouwing echter ook aan het wankelen brengen (Nuzum et al., 2015). Omdat 

bezinning en reflectie op zingeving in de literatuur naar voren komen als een belangrijk onderdeel 

van een praktijk van zelfzorg van humanistisch geestelijk verzorgers, is het van belang hier nog een 

korte toelichting te geven op waar een ervaring van zin ontstaat en de koppeling te maken tussen 

zelfzorg en zingeving. 

De ervaring van zin begint in de lichamelijke interactie met onze omgeving (Alma, 2018; Van 

den Bossche, 1998, 2010). Het lichaam is daarmee “de noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde 

voor zin en betekenis” (Van den Bossche, 2010, p.148). Of met andere woorden: “Wij zijn niet 

gescheiden van de wereld, we zijn in de wereld. En die wereld ontmoeten we op een betekenisvolle 

wijze vanuit onze belichaamde activiteiten” (Van den Bossche, 2010, p.148). Zingeving ontstaat dus 

in de lichamelijke interactie met onze omgeving en is geworteld in ons lichamelijke verlangen om 

toe te bewegen naar dat wat wij als het goede ervaren (Alma, 2018, 2020). “Het kan daarbij gaan 

om een gevoel van warmte of rust, of een gevoel van lichamelijke vitaliteit, een stroom van energie 

die alles wat we doen doortrekt” (Alma, 2020, p.26). Lichamelijke afstemming is daarbij een 

belangrijke voorwaarde: als ik afgestemd ben op mijn lichaam en voel dat ik een lichaam bén, helpt 

dat om mij naar buiten te richten en zin te ervaren (Alma, 2018). Het is die gerichtheid naar buiten 
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die het mogelijk maakt om mij het gevoel te geven onderdeel te zijn van of verbonden te zijn met 

een groter geheel, wat de kern is van de ervaring van zin (Alma, 2018, 2020): 

Kenmerkend is dat we even uit onze zelfbeslotenheid getild worden en ons deel voelen uitmaken van een 
geheel dat groter is dan wijzelf: een relatie met een ander, het proces van generaties die elkaar opvolgen, 

de natuur of een goddelijke werkelijkheid. (Alma, 2020, p.26-27) 

De zinervaring begint volgens Van den Bossche (2010) bij het afstemmen op ons eigen lichaam en 

daarmee bij een praktijk van lichamelijke zelfzorg. Vanuit die lichamelijke zelfzorg kan een praktijk 

van emotionele en spirituele zelfzorg ontstaan, die tevens bijdragaagt aan de zinervaring. Wanneer 

we goed voor onszelf zorgen, heeft dat volgens Van den Bossche (2010) dus een directe invloed op 

ons vermogen tot zingeving. 

Ik wil hier als laatste nog een verbinding leggen met de resonantietheorie van Hartmut Rosa 

(2016). Eerder in dit hoofdstuk schreef ik over zelfgewaarwording en aandachtige waarneming. Als 

we vanuit aandacht waarnemen (onszelf of onze omgeving), doen we recht aan dat wat we 

waarnemen. Nemen we zonder een waarachtige aandacht waar, dan kan onze waarneming 

verworden tot een functionele blik, waarbij we de dingen waarnemen vanuit het oogpunt van 

bruikbaarheid (Verhaeghe, 2018). Rosa (2016) maakt eenzelfde soort onderscheid als Verhaeghe 

(2018) hier doet. Volgens Rosa (in Alma, 2020) kunnen we ons op verschillende manieren tot de 

wereld om ons heen verhouden, namelijk op een ‘stomme’ manier of een ‘resonante’ manier. 

Verhouden we ons op een stomme manier tot onze omgeving, dan beperkt onze blik zich tot het 

beoordelen van dat wat we om ons heen zien in relatie tot onze eigen behoeften. Hoewel een 

stomme verhouding tot de wereld niet per se slecht is (een resonante verhouding tot de wereld is 

niet altijd vol te houden), schuilt hierin een gevaar van vervreemding: “Uiteindelijk worden in 

stomme wereldbetrekkingen de dingen star en koud; zij betekenen verzakelijking van het leven en 

een verlies van wederkerigheid” (Alma, 2020, p.126). Willen we zorg dragen voor onszelf of onze 

omgeving, dan hebben we een resonante wereldbetrekking nodig, volgens Rosa (in Alma, 2020). In 

een resonante relatie tot de wereld komt er iets tot trillen: “Wanneer we een resonante betrekking tot 

de werkelijkheid aangaan, beroeren we iets in die werkelijkheid en geven het een stem. We nodigen 

uit en krijgen antwoord, en worden op onze beurt uitgenodigd om antwoord te geven” (Alma, 2020, 

p.126). In die relatie tussen mij en de ander (of dat nou een ander of de wereld is) ontstaat zin, 

omdat de relatie ons beide overstijgt (Alma, 2018, 2020). 

Het proces van antwoorden en antwoord krijgen is volgens Rosa (in Alma, 2018) een heel 

lichamelijke proces. Ons lichaam is de toegangspoort tot een resonante wereldbetrekking. Zorgen 

32



we niet goed voor ons lichaam of zijn we er niet goed op afgestemd, dan heeft dat invloed op de 

wijze waarop we ons verhouden tot de wereld (Alma, 2018). Ook hier zien we de relatie tussen 

zelfzorg en zingeving terug. 

2.4.4 De invloed van zelfzorg 

Onderzoek naar de beoefening van praktijken van zelfzorg laat zien dat het beoefenen van 

zelfzorg een positieve invloed kan hebben op het voorkomen van burn-out, het gevoel van 

tevredenheid over de werksituatie kan vergroten en werkgerelateerde stress kan verminderen 

(Butler et al., 2019; Coaston, 2017; Hotchkiss & Lesher, 2018). Volgens filosoof Joep Dohmen 

(2007) dient zelfzorg echter aan een aantal voorwaarden te voldoen voordat het beoefenen ervan zin 

heeft. 

Ten eerste speelt continuïteit een rol als voorwaarde voor zelfzorg. Dohmen (2007) baseert zich 

hierbij op wat de filosoof Seneca over zelfzorg schrijft: “Tijdelijke zorg voor zichzelf heeft volgens 

Seneca weinig zin, zelfzorg moet een duurzame, levenslange aangelegenheid zijn” (p.31). Ten 

tweede betekent het beoefenen van zelfzorg verantwoordelijkheid nemen voor jezelf (Dohmen, 

2007). Dat houdt in dat je als zorgverlener op tijd aan de bel moet trekken als een werkgerelateerde 

situatie te veel van je vraagt en te veel stress oplevert. Dat betekent dat je goed op de hoogte moet 

zijn van bijvoorbeeld de signalen die je eigen lichaam afgeeft. Zelfreflectie en zelfkennis zijn 

daarvoor onontbeerlijk, volgens Dohmen (2007). Ook gewaarwording van en afstemming op ons 

eigen lichaam spelen hierbij een grote rol (Verhaeghe, 2018). 

Het blijft echter niet bij zelfreflectie, zelfkennis en afstemming, want “in het echte leven komt 

het onherroepelijk op handelen aan” (Dohmen, 2007, p.38). Zelfzorg komt daarom uiteindelijk aan 

op handelen en op oefening in de praktijken van zelfzorg die ik hiervoor heb beschreven. Een aantal 

auteurs benadrukken daarom het belang van het onderwijzen van zelfzorg in praktijkopleidingen 

van geestelijk verzorgers (Chandler, 2009; White et al., 2019). Het aanleren van vaardigheden die 

bijdragen aan het zelfbewustzijn en oefeningen in zelfzorg zijn onderdeel van de kernvaardigheden 

van de geestelijk verzorger (White et al., 2019). Chandler (2009) schrijft dat het daarom belangrijk 

is dat er een grotere nadruk komt te liggen op het aanleren en oefenen van praktijken van zelfzorg in 

de educatie van geestelijk verzorgers. 
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2.5 Samenvatting 

In het theoretisch kader is nu beschreven wat humanistisch geestelijke verzorging inhoudt en 

welke risico’s er aan dit werk kleven, wat we onder breukervaringen kunnen verstaan, wat zelfzorg 

betekent, welke dimensies van zelfzorg onderscheiden kunnen worden en welke praktijken van 

zelfzorg bij die dimensies horen. In de volgende onderdelen van dit onderzoek, het empirische 

gedeelte, zal voornamelijk de theorie over zelfzorg een rol spelen. De dimensies van zelfzorg die ik 

hierboven heb beschreven dienen als kader in de analyse van de data van dit onderzoek. In 

onderstaande figuur worden de zes dimensies van zelfzorg nog eens kort toegelicht. 

FIGUUR 1. ZES DIMENSIES VAN ZELFZORG VOLGENS DE INDELING VAN BUTLER ET AL. (2019) 
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3. Methodologie 

In dit hoofdstuk zal ik de onderzoeksmethoden toelichten die zijn gebruikt om tot de resultaten 

van dit onderzoek te komen. Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de manier van 

dataverzameling, de selectie en werving van de onderzoekspopulatie, de data-analyse en validiteit 

en betrouwbaarheid. 

3.1 Dataverzameling 

Dit is een sociaalwetenschappelijk onderzoek dat als kwalitatief en empirisch getypeerd kan 

worden. Het doel van een kwalitatief empirisch onderzoek is het proberen te begrijpen, 

interpreteren en beschrijven van de werkelijkheid van de respondenten (Boeije, 2012). Om in het 

onderzoek die werkelijkheid te proberen te begrijpen en interpreteren, wordt de beleving van 

respondenten onderzocht (Verhoeven, 2011). Over de manier waarop humanistisch geestelijk 

verzorgers hun praktijk van zelfzorg invullen en de betekenis die zij daaraan toekennen, is nog 

weinig bekend. Een kwalitatief empirisch onderzoek is daarom uiterst geschikt om dit onderwerp 

vanuit het perspectief van de onderzoekspopulatie exploratief te onderzoeken (Boeije, 2012; 

Verhoeven, 2011). De methode van dataverzameling die daarvoor gehanteerd is, bestaat 

voornamelijk uit het afnemen van semi-gestructureerde diepte-interviews met individuele 

humanistisch geestelijk verzorgers. Op basis van de literatuur en de vraagstelling van dit onderzoek 

is voor het afnemen van de interviews een interviewguide opgesteld (Bijlage I). Het gebruik van een 

interviewguide zorgt ervoor dat alle belangrijke thema’s aan bod kunnen komen, maar dat de 

respondent eveneens de ruimte heeft om uit te weiden en de onderzoeker kan inspelen op wat er 

zich tijdens het interview aan nieuwe thema’s voordoet (Verhoeven, 2011). Binnen een exploratief 

onderzoek is die ruimte om uit te weiden en in te spelen op nieuwe thema’s belangrijk. 

De begrippen die in dit onderzoek centraal staan, zijn ‘zelfzorg’, ‘praktijken van zelfzorg’, 

‘spiritualiteit en levensbeschouwing’ en ‘breukervaringen en existentieel leed’. De definities van 

deze begrippen zijn te vinden in de begrippenlijst in 1.4. Ten behoeve van het opstellen van de 

interviewguide zijn deze centrale begrippen geoperationaliseerd. Vanwege het exploratieve karakter 

van dit onderzoek en het weinige dat er over zelfzorg binnen de geestelijke verzorging bekend is, is 

ervoor gekozen om het begrip ‘zelfzorg’ niet verder te operationaliseren, maar respondenten te 

vragen naar hun eigen opvatting over zelfzorg. Om achter het belang te komen dat humanistisch 

geestelijk verzorgers aan zelfzorg hechten, wordt hen gevraagd naar de reden waarom zij aan 
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zelfzorg doen en waarom zij (eventueel) van mening zijn dat het beoefenen van zelfzorg als 

humanistisch geestelijk verzorger belangrijk is. Het begrip ‘praktijken van zelfzorg’ is in de 

operationalisatie opgesplitst in de zes dimensies van Butler et al. (2019). Om ervoor te zorgen dat 

respondenten met betrekking tot hun praktijk van zelfzorg ingaan op de bewuste en doelgerichte 

activiteiten van zelfzorg die zij beoefenen, wordt hen specifiek gevraagd naar wat zij aan zelfzorg 

doen. Daarbij wordt gerefereerd naar de zes dimensies van zelfzorg. Het begrip ‘spiritualiteit en 

levensbeschouwing’ is geoperationaliseerd als inspiratie- en voedingsbronnen die kracht en steun 

bieden. Deze operationalisatie sluit aan bij theorie over spirituele zelfzorg en de manier waarop 

spiritualiteit en levensbeschouwing volgens die theorie binnen zelfzorg een rol kunnen spelen. 

Vanwege een foutieve hypothese is ervoor gekozen om met betrekking tot breukervaringen en 

existentieel leed in de interviewguide te vragen naar situaties die grote indruk maken op 

respondenten en die om aanvullende zelfzorg vragen. 

Wat betreft de volgorde van de onderwerpen in de interviewguide wordt allereerst ingegaan op 

het begrip zelfzorg, Daarmee wordt respondenten de mogelijkheid gegeven eerst hun gedachten 

over het onderwerp op een rij te zetten, alvorens de eigen praktijk van zelfzorg te beschrijven die 

daaruit voortkomt. Daarna wordt ingegaan op de situaties die om aanvullende zelfzorg vragen, 

waarna het interview wordt afgerond en respondenten wordt gevraagd of zij zelf nog iets toe willen 

voegen of vragen hebben. 

In totaal zijn er elf interviews afgenomen. Twee interviews vonden plaats via MS Teams. De 

overige interviews vonden plaats op de werkplek van de respondent of bij hem of haar thuis. De 

interviews duurden tussen de 60 en 110 minuten. 

Een tweede vorm van data komt uit reflectiedagboeken. De respondenten is gevraagd om één of 

twee werkwerken voorafgaand aan het diepte-interview een reflectiedagboek bij te houden over hun 

eigen praktijk van zelfzorg. Door de combinatie van twee verschillende dataverzamelingsmethoden 

is er in dit onderzoek sprake van methodische triangulatie, waardoor de betrouwbaarheid van het 

onderzoek wordt vergroot (Verhoeven, 2018). Er is gekozen voor deze vorm van dataverzameling, 

omdat een reflectiedagboek de mogelijkheid biedt om dichtbij de werkelijke praktijk van zelfzorg 

van respondenten te komen. De reflectievragen vragen namelijk naar praktijken van zelfzorg die 

respondenten die week hebben beoefend. Analyse van de reflectiedagboeken levert daarmee data op 

over die praktijken. Daarnaast biedt het bijhouden van de reflectiedagboeken respondenten de kans 

om voorafgaand aan het interview te reflecteren op en zich bewust te worden van hun eigen praktijk 
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van zelfzorg. Dat zorgt ervoor dat in de interviews kan worden doorgegaan op de zelfzorg die 

respondenten in de praktijk beoefenen en de inzichten die het bijhouden van het reflectiedagboek 

hen oplevert. Dit vergroot de validiteit, omdat wordt doorgevraagd naar de praktijk van zelfzorg 

zoals die door de respondenten in werkelijkheid beoefend wordt. In het document waarin de 

respondenten hun reflecties kunnen bijhouden (Bijlage II), wordt gevraagd de reflectievragen 

zoveel mogelijk aan te houden, zodat vergelijking van de data uit de reflectiedagboeken mogelijk is. 

De reflectievragen gaan in op de praktijken van zelfzorg die respondenten die dag/week hebben 

beoefend en de momenten waarop zij merkten behoefte te hebben aan zelfzorg. Daarnaast wordt de 

respondenten gevraagd te reflecteren op hun praktijk van zelfzorg: kan er iets verbeterd kunnen 

worden in de manier waarop zij voor zichzelf zorgen? Met die vragen wordt geprobeerd zo dicht 

mogelijk bij de werkelijke praktijk van respondenten te komen en een reflectieproces met 

betrekking tot die praktijk op gang te brengen. 

Hoewel alle respondenten instemden met het bijhouden van het reflectiedagboek zijn er acht 

reflectiedagboeken aangeleverd. Drie respondenten gaven aan het reflectiedagboek te zijn vergeten. 

De reflectiedagboeken die door de respondenten zijn aangeleverd, zijn meegenomen in de analyse. 

3.2 Onderzoekspopulatie: selectie en werving 

De onderzoekspopulatie in dit onderzoek bestaat uit tien respondenten die werkzaam zijn als 

humanistisch geestelijk verzorger en één respondent die werkzaam is als adviseur op het gebied van 

geestelijke zorg en ervaring heeft als humanistisch geestelijk verzorger. De respondenten zijn tussen 

de 33 en 63 jaar oud en hebben tussen de 3 en 30 jaar ervaring binnen de geestelijke verzorging. 

Hoewel er niet actief gezocht is naar diversiteit op het gebied van werkvelden komen de 

respondenten uit vijf verschillende werkvelden: drie respondenten werken bij defensie, drie 

respondenten werken binnen de ouderenzorg, drie respondenten werken in een ziekenhuis, één 

respondent werkt binnen de revalidatiezorg en één respondent werkt in een tbs-kliniek. 

De respondenten zijn geworven via een oproep in de HGV-nieuwsbrief van het Humanistisch 

Verbond en via de studiesecretaris van de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij defensie. 

Via die oproepen zijn zeven respondenten geworven. De overige vier respondenten zijn via 

bekenden van de onderzoeker en via de inmiddels geworven respondenten gevonden. Naast het 

criterium om als humanistisch geestelijk verzorger werkzaam te zijn is er geen ander 

selectiecriterium opgesteld voor de werving van respondenten. De praktische reden voor die keuze 
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is dat het zonder overige selectiecriteria al lastig is om genoeg respondenten te werven onder de 

kleine doelgroep van humanistisch geestelijk verzorgers. 

Voor aanvang van het interview hebben de respondenten een informed consent-formulier 

ondertekend. De oproeptekst en het informed consent-formulier zijn te vinden in de bijlage (Bijlage 

III en IV). 

3.3. Data-analyse 

De interviews zijn opgenomen middels een voicerecorder dan wel via MS Teams, waarna de 

opnames zijn getranscribeerd. Het transcriberen is onderdeel van de voorbewerking van de data en 

draagt bij aan de betrouwbaarheid van dit onderzoek, omdat het de transparantie van de data en de 

mogelijkheid tot controle vergroot (Boeije, 2012). De transcripten zijn geanonimiseerd, wat 

betekent dat alle naar de respondent herleidbare gegevens zijn verwijderd. Nadat alle interviews zijn 

getranscribeerd is er een eerste stap gemaakt in de analyse van de data. De transcripten en 

reflectiedagboeken zijn middels het programma Atlas.TI gecodeerd. Het coderen van de data helpt 

de onderzoeker bij het uiteenrafelen en structureren van de data (Boeije, 2012). Aan de hand van het 

codes kan de onderzoeker “doorgronden welke onderwerpen er in de ruwe gegevens aan bod komen 

en waarop de gegevens precies betrekking hebben” (Boeije, 2012, p.64). In dit onderzoek is er in 

drie fasen gecodeerd, waarbij moet worden opgemerkt dat deze fasen elkaar niet lineair hebben 

opgevolgd, maar er tussen de fasen heen en weer bewogen is. De eerste fase bestond uit het open 

coderen van de data. In deze fase is gecodeerd met behulp van zogenaamde inductieve codes en 

sensitizing concepts. Inductieve codes zijn onder andere de begrippen die door respondenten 

gebruikt worden. Een voorbeeld van een inductieve code die in deze fase is gecreëerd is de code 

Zelfzorg: afwisseling in de dag, een code die laat zien dat het creëren van afwisseling in de dag voor 

respondenten bij zelfzorg hoort. Sensitizing concepts komen voort uit het literatuuronderzoek en 

bieden een lens bij de analyse van de data (Boeije, 2012). De sensitizing concepts zijn onder andere 

gebaseerd op de zes dimensies van Butler et al. (2019) (zie bijlage V voor een lijst met deductieve 

en inductieve codes). De zes dimensies van zelfzorg hebben daarmee als analysekader gefungeerd 

in deze fase van analyseren. De deductieve codes zijn tevens gebaseerd op de vragen in de 

interviewguide, zoals de codes Wat is zelfzorg? en Doel zelfzorg. 

De tweede fase bestond uit het axiaal coderen van de data. In deze fase zijn de aan de 

transcripten toegekende codes met elkaar vergeleken en zijn vergelijkbare codes samengevoegd. 
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Aangezien de codes in de eerste fase geformuleerd waren op basis van de woorden van 

respondenten, kon een groot aantal codes die qua betekenis dichtbij elkaar lagen worden 

samengevoegd. Twee codes die in deze fase bijvoorbeeld zijn samengevoegd zijn Zelfzorg: 

afwisseling in de dag en Zelfzorg: dagindeling. Tijdens deze tweede fase zijn er tevens 

overkoepelende codes gecreëerd die bij elkaar horende codes samenbrengen. Daarbij zijn onder 

andere alle kleine praktijken van zelfzorg ondergebracht in de zes dimensies van zelfzorg, waarmee 

een boomstructuur is ontstaan in het codeerschema. De samengevoegde code Zelfzorg: afwisseling 

in de dag kon bijvoorbeeld worden geplaatst onder de overkoepelende code Emotionele praktijken. 

Ook is in deze fase de data geanalyseerd op basis van thema’s en patronen die uit de codes naar 

voren kwamen. De derde fase bestond uit het selectief coderen van de data. In deze fase zijn er 

verbanden gelegd tussen de toegekende codes en is vanuit die verbanden een theorie opgebouwd. 

Op basis van de vier deelvragen zijn netwerken gecreëerd waarin de verbanden tussen de codes 

duidelijk kon worden gemaakt. Op deze manier kwam bijvoorbeeld naar voren dat het jezelf serieus 

nemen een onderdeel is van een grondhouding van zelfliefde, die als basis aan een praktijk van 

zelfzorg dient te liggen. 

Gedurende het proces van data-analyse zijn er analytische memo’s bijgehouden waarin 

gedachtes, reflecties en ideeën omtrent de analyse en resultaten genoteerd werden. Door het 

bijhouden van memo’s kan een onderzoeker de ontwikkeling in het onderzoek beschrijven en 

volgen (Boeije, 2012). 

3.4 Validiteit en betrouwbaarheid 

Gedurende dit onderzoek hebben dataverzameling en data-analyse zich afgewisseld, waarmee dit 

een iteratief onderzoek is (Boeije, 2012). Iteratie maakt tussentijdse vergelijking van de data 

mogelijk en dit draagt bij aan de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Betrouwbaarheid 

heeft betrekking op de consistentie van de dataverzameling (Boeije, 2012). Validiteit gaat over of de 

resultaten uit een onderzoek juist zijn en of er gemeten wordt wat gemeten zou moeten worden. 

Door iteratief te werken is het daarnaast mogelijk geweest om interpretaties uit de data-analyse van 

de eerste dataverzameling te toetsen bij nieuwe respondenten. Dat heeft ertoe geleid dat in dit 

onderzoek na het afnemen van het tweede interview een vraag in de interviewguide is aangepast, 

omdat deze vraag op een foutieve hypothese was gebaseerd. De vraag naar welke zelfzorg nodig is 

bij de begeleiding van breukervaringen is vervangen door een vraag naar welke situaties de meeste 
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zelfzorg vragen. Daarnaast heeft de tussentijdse data-analyse ervoor gezorgd dat duidelijk werd 

welke gegevens ontbraken voor een beantwoording van de vraagstelling. Dit heeft ertoe geleid dat 

in de laatste interviews meer nadruk kwam op te liggen op de rol van levensbeschouwing en 

inspiratiebronnen binnen praktijken van zelfzorg. Beide aanpassingen hebben bijgedragen aan de 

validiteit van dit onderzoek (Boeije, 2012). 

Zowel het gebruik van een op literatuur gebaseerde interviewguide als het gebruik van de 

reflectievragen die respondenten als leidraad konden gebruiken bij hun reflecties hebben 

bijgedragen aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. Door het gebruik van beide methoden van 

dataverzameling wordt erop toegezien dat respondenten grotendeels dezelfde vragen voorgelegd 

krijgen. 

Binnen kwalitatief onderzoek maakt de onderzoeker beslissingen over de ordening van de data, 

waardoor kwalitatief onderzoek kan worden gekenschetst als een interpretatief proces (Boeije, 

2012). De dataverzameling en -analyse binnen dit onderzoek is door één onderzoeker uitgevoerd. 

Dat maakt dat er geen sprake is van onderzoekerstriangulatie, waardoor de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid laag is (Boeije, 2012). Het gebruik van inductieve en deductieve 

codes maakt transparant hoe de data is geïnterpreteerd, waardoor er wordt bijgedragen aan de 

betrouwbaarheid van het onderzoek. Daarnaast heeft het gebruikmaken van codes bijgedragen aan 

de validiteit van het onderzoek, omdat aan de codes kon worden gezien hoe vaak een bepaalde 

praktijk van zelfzorg bijvoorbeeld voorkwam en op basis van dat aantal conclusies konden worden 

getrokken.  

Omdat de onderzoekspopulatie in dit onderzoek bestaat uit elf respondenten is de steekproef 

daarmee niet groot genoeg om de resultaten van dit onderzoek theoretisch te generaliseren. Zoals 

net is vermeld, hebben drie van de elf respondenten geen reflectiedagboek bijgehouden. Het is 

mogelijk dat de validiteit van dit onderzoek daardoor is verlaagd. Tijdens de interviews met deze 

drie respondenten heb ik er extra op gelet expliciet te vragen naar de praktijk van zelfzorg die zij 

werkelijk uitvoeren, om eventuele beperking van de validiteit te verkleinen. 
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4. Resultaten 

4.1 Praktijken van zelfzorg 

In dit hoofdstuk komen de praktijken aan bod die de respondenten van dit onderzoek aangeven te 

beoefenen. Hiermee wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag van dit onderzoek: Welke 

praktijken van zelfzorg worden door humanistisch geestelijk verzorgers beoefend? Voordat ik op de 

beantwoording van die deelvraag inga, bespreek ik dat wat volgens respondenten aan de praktijken 

van zelfzorg vooraf gaat, namelijk de grondhouding van waaruit specifieke praktijken voortkomen 

en beoefend dienen te worden. 

4.1.1 Grondhouding van zelfliefde 

Volgens respondenten dient aan de specifieke handelingen die in het kader van zelfzorg door 

humanistisch geestelijk verzorgers worden beoefend een houding vooraf te gaan van constant 

afstemmen op jezelf, zoals de volgende respondent aangeeft: 

“Qua zelfzorg gaat het dus bij mij denk ik meer om kan ik bij mezelf blijven, kan ik mezelf 
geloven en achter mijn gevoel gaan staan? En of ik dan of ga praten of juist naar huis ga of iets 
anders ga doen of ga eten, dat zijn dan een soort praktische uitwerkingen. Prima, maar het gaat 
om de beweging erachter. Kan ik doen wat bij mij op dit moment past? (…) En hoe goed al die 
andere aspecten ook kunnen zijn, als ze niet vanuit mezelf komen, dan is het hele idee weg.” 
(3:41) 

Het bij jezelf blijven en afstemmen op jezelf houdt verband met wat verschillende respondenten een 

grondhouding van zelfzorg noemen. Die grondhouding is gebaseerd op zelfliefde. Respondenten 

geven aan dat als een praktijk van zelfzorg niet vanuit zelfliefde komt, zelfzorg dan weinig zin 

heeft: 

“Als ik voor mezelf ga zorgen terwijl ik eigenlijk niet het gevoel heb dat ik dat verdien om het zo 
te zeggen, dan heeft het niet zoveel zin. Dan gaat dat ene kopje koffie het echt niet doen. Dan zit 
ik hier alleen maar te denken van ik moet toch echt weer verder en dan breng ik mijn kopje koffie 
mee naar mijn bureau.” (2:6) 

Een uiting van van zelfliefde is voor een van de respondenten bijvoorbeeld dat je het jezelf gunt om 

na een lange werkweek een keer een dag vrij te nemen. Zelfzorg gaat daarmee in de basis over de 

vraag of je jezelf vanuit die zelfliefde gunt wat goed of belangrijk voor je is.“Je moet heel sterk bij 

jezelf blijven, van wat vind ik belangrijk in mijn werk en als ik een keer nee zeg op iets, mag dat dan 
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van mezelf ook?” (19:19). Daarnaast komt zelfzorg vanuit zelfliefde er volgens een aantal 

respondenten ook op neer dat je jezelf en je eigen grenzen serieus neemt,  waarbij het aanvoelen van 

en afstemmen op jezelf als belangrijke voorwaarden worden benoemd om die grenzen te kunnen 

voelen: 

“En [ik heb] dus ook heel erg eraan gewerkt om signalen in mijn lijf te voelen, om stress te leren 
opmerken en om daar ook naar te handelen. Dus dat niet af te keuren van nou ik ben alweer moe 
wat een onzin. Nee, ik ben moe, dus ik ga iets niet doen.” (3:5) 

4.1.2 Functionele zelfzorg versus zelfzorg vanuit afstemming 

Vanuit de data komt een onderscheid naar voren tussen wat door een respondent functionele 

zelfzorg wordt genoemd en zelfzorg die uit een grondhouding van zelfliefde komt. Zelfzorg vanuit 

het functionele is de zelfzorg die respondenten ervaren als iets dat zij moéten doen, als een taak die 

zij zichzelf opleggen. Vanuit een grondhouding van zelfliefde komen echter praktijken van zelfzorg 

voort uit afstemming op het eigen gevoel en lichaam. Hoewel praktijken van zelfzorg vanuit het 

functionele inhoudelijk dezelfde invulling kunnen hebben als praktijken van zelfzorg die vanuit 

zelfliefde komen, betwijfelt een aantal respondenten of ze ook hetzelfde werken: “Zodra het een 

opgelegd iets wordt, of een krampachtig iets wordt, dan werkt het averechts denk ik, misschien zelfs 

wel, terwijl de inhoud misschien wel hetzelfde is” (3:40). Deze respondent probeert haar praktijk 

van zelfzorg om die reden vanuit afstemming op zichzelf te laten komen: 

“Door bij mijn gevoel te komen, probeer ik dat heel erg los te laten en probeer ik eigenlijk zo 
min mogelijk te moeten van mezelf. Heb ik alles losgelaten en gewoon gewacht en gekeken wat 
komt er echt op uit mezelf? En dan merk ik dus dat ik zin heb om te fietsen en zin heb om op tijd 
naar bed te gaan. (…) Keer op keer ga ik bij mezelf na is dit nu wat ik nodig heb, is dit nu goed 
voor mij.” (3:40) 

4.1.3 Zelfzorg beoefenen kan moeilijk zijn 

Hoewel respondenten zich bewust zijn van het belang om in het kader van zelfzorg zichzelf 

serieus te nemen maakt dit besef het niet makkelijk om dat te doen. Daarvoor lijken in ieder geval 

twee redenen te zijn. Ten eerste vinden sommige respondenten het moeilijk om zelfzorg specifiek 

onder werktijd te beoefenen, omdat zij vinden dat die tijd anders besteed kan worden. Eén 

respondent vertelt bijvoorbeeld over haar voornemen om iedere dag mediterend te beginnen:  
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“Ik heb collega’s die dat doen, die beginnen gewoon zo hun werkdag, met een halfuur in een 
stiltecentrum met een kaarsje aan, daar gewoon zitten met de deur dicht. Dat hoort bij het werk 
als geestelijk verzorger en ik krijg dat dus niet voor elkaar. Ik krijg het niet voor elkaar om daar 
te gaan zitten en mezelf te serieus te nemen en niet te vinden dat ik iets anders moet doen met die 
tijd.” (2:2) 

Ook een andere respondent vindt dat hij zijn werktijd niet aan zelfzorg kan besteden, omdat de 

activiteiten die onder zelfzorg vallen voor hem niet als écht werk voelen: 

“Voor mij voelt het dan als, ja misschien wel het vermijden van werk ofzo. Dat moet ik dan maar 
in eigen tijd doen. Ja. Dat is gek hè? (…) Dat heeft een lagere prioriteit dan het voeren van 
gesprekken, dan het op de werkvloer zijn.” (16:13) 

Ten tweede blijkt het appèl dat door de ander wordt gedaan een reden te zijn waarom zelfzorg 

beoefenen als moeilijk wordt ervaren. Eén respondent vertelt: 

“Ik ben nu zes weken alleen, dus nu moet ik keuzes maken in aanvragen waar in alles staat 
‘mevrouw enorm overstuur, ligt al in drie nachten huilend in bed’, ‘persoon moet een onderbeen 
geamputeerd worden, is heel erg van slag, wil heel graag nu ondersteuning’. Ja, allemaal dat 
soort vragen en dan is zo’n ziekenhuiswoord oh je moet prioriteren. Denk ik ja lekker dan, maar 
wie laat je huilend in bed liggen. Dus dat bemoeilijkt het wel enorm om voor mezelf te kiezen, 
omdat ik denk ja goh, ik kan nog wel iets harder rennen.” (3:9) 

4.1.4 Praktijken van zelfzorg volgens zes dimensies 

Hierboven beschreef ik de grondhouding van zelfliefde die volgens respondenten aan een 

praktijk van zelfzorg voorafgaat. In dit hoofdstuk ga ik aan de hand van vijf van de zes dimensies 

van zelfzorg in op de zelfzorg zoals die door respondenten wordt beoefend. De spirituele dimensie 

komt aan bod in hoofdstuk 4.4. De dimensies zijn niet strikt van elkaar te scheiden; praktijken die 

respondenten beschrijven raken regelmatig aan meerdere dimensies. In deze bespreking komt 

daarom tevens aan bod hoe dimensies op elkaar inspelen. Ik zal beginnen met de relationele en 

lichamelijke dimensies, omdat deze dimensies als een rode draad door praktijken van zelfzorg van 

respondenten heen blijken te lopen. 
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Relationele dimensie van zelfzorg 

Uitreiken naar iemand 

Een praktijk van relationele zelfzorg die uit de resultaten naar voren komt is het uitreiken naar 

een ander. Die ander kan familie zijn, een vriend(in), collega of vakgenoot. Uitreiken doen 

respondenten om verschillende redenen. Eén respondent gaf bijvoorbeeld aan iedere dag bewust 

contact te zoeken met collega’s, om op haar werk niet geïsoleerd te raken. Andere respondenten 

gaven aan uit te reiken naar anderen, omdat zij in het contact met anderen inspiratie of verdieping 

vinden. Eén respondent schreef bijvoorbeeld in zijn reflectiedagboek: 

“Ik merk steeds weer dat ontmoetingen met vakgenoten mij goed doen. Het zorgt voor verdieping 
en voor verrassing. Gaandeweg een gesprek popt soms een inzicht op of ‘blijft een opmerking of 
thema hangen’. Het zorgt ervoor dat ik even uit m’n vaste ritme stap, mijn eigen werk en leven 
van een afstandje kan bezien en bespreken.” (4:2) 

Respondenten reiken echter het meest uit naar anderen in het omgaan met situaties die indruk 

maken of ingrijpend zijn: “Als het is omdat er iets is gebeurd wat indruk heeft gemaakt, dan wil ik 

spuien, ja.” (2:23). Zij bellen dan bijvoorbeeld een vriend(in), bevriende collega of intervisiegenoot 

of doen thuis hun verhaal: 

“Het is trouwens ook gewoon mijn partner bij het eten vertellen hoe mijn dag was en als er iets 
wel gewoon ingrijpend was, dan vertel ik dat ook wel even. Natuurlijk niet met alle details, maar 
dan vertel ik het wel en dat helpt ook.” (10:61) 

Door uit te reiken naar een ander vindt er ook op emotioneel vlak zelfzorg plaats. Het vertellen over 

een situatie die indruk heeft gemaakt of ingrijpend was, helpt respondenten namelijk om zich te 

verhouden tot wat er gebeurd is en emoties een plek te geven: 

“In het praten zoek ik naar een houding ten opzichte van wat er gebeurd is. Dus eerst ben ik 
helemaal van slag en weet ik niet wat er gebeurd is of hoe ik ernaar moet kijken en heb ik alleen 
maar die bak aan emotie en dan door erover te praten kan ik het duiden en me ertoe verhouden 
en mijn houding ertoe bepalen en relativeren.” (3:46) 

Uitreiken naar een ander op het moment dat er iets ingrijpends gebeurd, is voor alle respondenten 

een belangrijk onderdeel van hun zelfzorg. Een aantal respondenten geeft aan voor die momenten 

een paar vaste mensen te hebben om naar uit te reiken. Een van de respondenten die werkzaam is 

bij defensie vertelt bijvoorbeeld dat hij voorafgaand aan een uitzending een aantal mensen regelt die 

hem tijdens de uitzending telefonisch bij kunnen staan, zogenaamde uitzendbuddy’s. Hij ziet dat als 
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een onmisbaar element in de voorbereiding op een uitzending: “Als je vier maanden in een 

bepaalde bubbel zit, dan ga je zelf ook mee denken dat sommige dingen normaal zijn. Dus even een 

reality-check, maar ook gewoon je hart luchten, dat helpt ook al.” (15:2). 

Uit de resultaten die betrekking hebben op bovenstaande praktijk van zelfzorg blijkt dat er een 

onderscheid kan worden gemaakt tussen preventieve en curatieve zelfzorg. De termen preventief en 

curatief zijn aangedragen door een respondent. De praktijk van het uitreiken naar een ander wordt in 

sommige gevallen preventief ingezet, zoals door bovenstaande respondent die voorafgaand aan een 

uitzending uitzendbuddy’s regelt of de respondent die aangeeft iedere dag bewust contact te zoeken 

met collega’s om niet geïsoleerd te raken. Het uitreiken naar een ander wordt echter ook curatief 

ingezet, bijvoorbeeld op momenten dat er een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden en een 

respondent ervaart acuut zelfzorg nodig te hebben. Met curatieve praktijken bedoel ik hier de 

praktijken waarmee respondenten reageren op iets dat is voorgevallen. Daarmee staat curatief 

tegenover preventief. 

Kwetsbaarheid tonen in relatie met een ander 

Een praktijk van zelfzorg die ook als curatief kan worden bestempeld is het laten zien van 

kwetsbaarheid in conflictsituaties of situaties waarin je elkaar niet begrijpt of niet in verbinding 

staat met elkaar. Eén respondent vertelt dat dit voor haar een belangrijke vorm van relationele 

zelfzorg is, die zij uitlegt aan de hand van het beeld van een rode loper, een metafoor die zij leerde 

kennen tijdens een studiedag over zelfzorg van Stichting Presentie. De rode loper, een symbool voor 

de relatie, is om op te gaan staan, jezelf kwetsbaar op te stellen naar de ander en die ander uit te 

nodigen om bij je te komen staan en zich te laten zien: 

“Weet je dat is zelfzorg. Terwijl je, afstemmend op jezelf, terwijl je in relatie blijft en sterker nog, 
probeert die rode loper (…) uit te rollen of nee dat je die helemaal uitgerold hebt, er zelf op bent 
gaan staan en kijkt of het je lukt om die ander daar op te krijgen, met alle stoelendansen die dan 
vervolgens weer kunnen ontstaan. En het kan ook mislukken, en dan kun je altijd later 
herstelwerk doen. Dus dan kan je zeggen ja wat ik gister bij je deed, dat verdient de 
schoonheidsprijs niet. Of ik had gister het idee dat we elkaar helemaal kwijtraakten, vind je het 
goed om daar nog even op terug te komen, want ik schaam me wel een beetje of ik sliep er slecht 
van of ik moest nog aan u denken of ik heb u eigenlijk tekort gedaan.” (8:16) 
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Door jezelf van een kwetsbare kant te laten zien kun je volgens deze respondent de verbinding met 

de ander herstellen en tegelijkertijd recht doen aan jezelf, aan je eigen gevoel en aan wat de ander 

met jou doet. 

Deze respondent expliciteert niet wie die ander is aan wie jezelf als praktijk van relationele kunt 

tonen en de voorbeelden die zij geeft van momenten waarop zij deze praktijk heeft beoefend gaan 

over situaties met collega’s. Zij geeft aan dat het in relatie met een cliënt complexer kan zijn, omdat 

die relaties voornamelijk draaien om wat de ander nodig heeft en je dat sneller uit het oog verliest 

door het tonen van jezelf. Toch denkt zij dat er ook mooie dingen uit voort kunnen komen als 

geestelijk verzorgers zichzelf wat meer laten zien, juist vanuit de afstemming op de ander. 

Zelfzorg in de ontmoeting met cliënten 

In contact met cliënten kunnen respondenten ook een moment van opladen ervaren, zo geven zij 

aan. Een van de respondenten vertelt bijvoorbeeld dat hij lichter uit een gesprek met een cliënt komt 

als hij voelt dat er sprake is geweest van echt contact en een echte ontmoeting tussen hem en de 

ander, ook als het een gesprek over een zwaar onderwerp is geweest. Een andere respondent geeft 

aan dat zij zich kan opladen aan gesprekken waarin een ander vanuit het hart kan spreken: 

“Eigenlijk altijd vind ik als de ander met wie je praat echt vanuit zijn hart kan vertellen over iets 
waar die helemaal warm van wordt, hè en voor sommige mensen zit dat, dan kunnen ze het 
hebben over geloof, voor andere mensen in muziek, voor andere mensen over de kleinkinderen, 
maar als iemand echt vol van is, van iets, en dat dan voel, ja dan dan lift ik een beetje mee ofzo” 
(10:51) 

Eerder in dit onderzoek heb ik praktijken van zelfzorg gedefinieerd als de bewuste en doelgerichte 

activiteiten die humanistisch geestelijk verzorgers uitvoeren ten behoeve van hun eigen 

weerbaarheid en welzijn. De zelfzorg die sommige respondenten ervaren in de ontmoeting met 

cliënten past niet binnen het doelgerichte element van deze definitie. Aan contact met anderen zit 

namelijk een component die oncontroleerbaar is. Hoe dat contact loopt, heb je zelf niet geheel in de 

hand, zoals verschillende respondenten aangeven. Of een respondent energie krijgt van het contact 

is daarmee niet voorspelbaar of beheersbaar. Hoewel deze vorm van relationele zelfzorg om die 

reden niet strikt in de definitie van een praktijk van zelfzorg past, heb ik ervoor gekozen hem wel 

als resultaat te beschrijven. Ondanks het niet-intentionele karakter van deze vorm van zelfzorg, 

geeft een aantal respondenten namelijk aan wel degelijk zelfzorg te kunnen ervaren in contact met 
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een ander. Daarmee staat deze vorm van zelfzorg in contrast met praktijken van zelfzorg die wel een 

intentioneel karakter hebben. 

Lichamelijke dimensie van zelfzorg 

Lichamelijke zelfzorg komt in dit onderzoek als meest belangrijke vorm van zelfzorg naar voren. 

Daar worden door respondenten twee redenen voor gegeven. Allereerst vinden respondenten dat 

zelfzorg op lichamelijk niveau zou moeten beginnen, omdat ervaringen en opgedane indrukken 

lichamelijk worden opgeslagen, zoals deze respondent vertelt: “Lichaam en geest, die zijn gewoon 

één, en ze zeggen wel the body keeps the count, dus alles wat je overkomt, komt wel ergens eh, 

lichamelijk wordt dat opgeslagen en dus kun je het ook lichamelijk weer kwijtraken” (15:16). Als je 

volgens deze respondent lichamelijk goed voor jezelf zorgt, merk je dat aan je focus bij andere 

activiteiten: “Als ik lichamelijk goed in mekaar zit, pak ik ook veel makkelijker een boek. Dat leest 

veel makkelijker” (15:25). De tweede reden waarom lichamelijke zelfzorg volgens respondenten 

belangrijk is voor humanistisch geestelijk verzorgers is dat geestelijk verzorgers snel veel in hun 

hoofd zitten en lichamelijke zelfzorg een tegenwicht biedt tegen het vergeestelijken, zoals deze 

respondent vertelt: 

“Op een gegeven moment had ik het idee van ik ben alleen nog maar een hoofd en een hoofd 
alleen doet niet zo heel veel, behalve praten, en op een gegeven moment moet je dan, of heb ik 
mijn eigen lijf ontdekt.” (19:16) 

Zelfzorg vanuit het lichamelijke is volgens deze respondent bijzonder van belang binnen defensie, 

waar het hoofd een grote rol speelt: 

“Iedereen, even gechargeerd, gaat over kracht en hoofd en weet ik veel wat, en wij zijn juist van 
die hele, van de zachte krachten zeg maar, en die moet je goed onderhouden, want dat, het is 
sowieso al een kunst om dat in zo'n hele mannengemeenschap of zo'n stoere gemeenschap daar 
ook je zachte zelf te blijven, dus dat moet je dan ook wel onderhouden.” (19:16) 

Je ‘zachte zelf’ onderhouden doet deze respondent onder andere door lichamelijk goed voor zichzelf 

te zorgen. 

Soorten lichamelijke zelfzorg 

Respondenten blijken verschillende soorten lichamelijke zelfzorg te beoefenen. Ten eerste zijn er 

praktijken die leiden tot ‘lichamelijke verankering’, om de woorden van een respondent te 
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gebruiken. Ten tweede zijn er praktijken van beweging, die respondenten helpen om ervaringen 

emotioneel te verwerken. 

Een praktijk van zelfzorg die respondenten inzetten om zich lichamelijk te verankeren is 

bijvoorbeeld het beoefenen van yoga, zoals deze respondent schrijft in zijn reflectiedagboek: 

“Yoga helpt mij om soepeler te worden, maar ook om mijzelf meer verankerd te voelen in mijn 
lichaam. Na een yogales voel ik mij meer gegrond en bewust aanwezig. Ik heb meer aandacht 
voor mijn houding en voor het leven binnenin mij en om mij heen.” (4:1) 

Yoga helpt respondenten om zichzelf verankerd te voelen en aanwezig te zijn in hun lichaam. Voor 

de respondent die werkzaam is bij defensie is dat aanwezig zijn in haar lichaam door beoefening 

van yoga een manier om de zachte krachten die voor haar zo belangrijk zijn te onderhouden. Een 

tweede praktijk die in verband wordt gebracht met lichamelijke verankering is het tappen van het 

lichaam: 

“Ja ik tap, heet het geloof ik. Gewoon een aantal punten op je lijf die ik eventjes, even af ga. En 
gewoon, dat is mijn kleine ritueeltje om even bij mezelf te komen, om even het vorige gesprek los 
te laten en ruimte te maken voor het nieuwe. Maar dat is eigenlijk meer het gevolg ervan, als ik 
het doe ben ik even voor mezelf bezig, dan veranker ik me in mezelf. Voor mij is zelfzorg vooral 
ruimte maken voor verankeren in mezelf.” (2:4) 

De tweede soort lichamelijke zelfzorg die uit dit onderzoek naar voren komt, is een praktijk van 

beweging. Lichamelijke beweging helpt respondenten bij het verwerken en loslaten van de 

ervaringen en tijdens het werk opgedane indrukken. Lichamelijke zelfzorg raakt hier dus aan 

emotionele vormen van zelfzorg. Respondenten geven bijvoorbeeld aan te wandelen en hard te 

lopen. Ook het beoefenen van yoga wordt weer genoemd, nu als praktijk die het verwerken van 

emotionele indrukken mogelijk maakt: “Bij yoga ‘verwerk’ / heb ik regelmatig beelden of 

gesprekken van het werk die voorbijtrekken” (9:8). Yoga blijkt dus zowel bij te dragen aan 

lichamelijke verankering als emotionele verwerking mogelijk te maken. Daarnaast noemen 

meerdere respondenten dat wanneer zij op de fiets naar huis kunnen dit hen helpt om ervaringen te 

verwerken en los te kunnen laten. Op de fiets ervaren respondenten de ruimte om hun gedachten 

even de vrije loop te laten. Eén respondent vertelt bijvoorbeeld: 

“Het helpt wel om de dag af te sluiten. Als ik met de fiets naar huis kan, dat merk ik wel op mijn 
werk. Als ik naar huis fiets dan mijn hoofd leegmaken, dan ben je toch nog een beetje zo, zonder 
dat ik het bewust doe, dan gaan er wat dingen door mijn hoofd.” (1:14) 
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Waar respondenten in de interviews beschrijven hoe lichamelijke zelfzorg door middel van 

beweging hen helpt om hun hoofd leeg te maken, gebruikt een aantal van hen daarbij het woord 

‘stroming’: 

“Ik voel altijd heel goed als het niet stroomt, dan zit het hier alleen maar [wijst naar hoofd], dan 
ben ik een hoofd en op het moment dat je je lijf weer eh aanzet en als je in beweging komt, 
letterlijk in beweging komt, dan gaat er ook dat wat in het hoofd zit, gaat minder vast zitten. (…) 
En stroom is inderdaad zo'n makkelijk woord, van dan gaat het weer stromen. Maar zorgen dat 
je, realiseren dat je blokkades hebt en zorgen dat je die gaat wegnemen, dat is eigenlijk het.” 
(19:29) 

Door letterlijk in beweging te komen, komt er vanbinnen ook van alles in beweging. Een van de 

respondenten vertelt dat zelfzorg voor haar daarom ook betekent dat zij ervoor zorgt dat die 

stroming en beweging op gang blijven. 

Binnen de lichamelijke dimensie van zelfzorg blijkt het onderscheid tussen preventieve en 

curatieve praktijken van zelfzorg niet zo duidelijk naar voren te komen als dat bij de relationele/

sociale dimensie het geval was. Zowel de praktijken die leiden tot lichamelijke verankering als de 

praktijken van beweging zouden preventief en curatief opgevat kunnen worden. Met het beoefenen 

van de praktijken die hier worden beschreven anticiperen respondenten op wat er nog op hun pad 

komt, wat de praktijken een preventief karakter geeft. De praktijken binnen deze lichamelijke 

dimensie kunnen echter ook curatief worden opgevat, in de zin dat ze tevens een reactie zijn op wat 

respondenten al hebben meegemaakt. Een verschil met het hiervoor beschreven curatieve uitreiken 

naar een ander is dat de praktijken binnen deze lichamelijke dimensie niet acuut door respondenten 

worden ingezet, maar een constant karakter hebben. De praktijken van lichamelijke zelfzorg die 

respondenten beschrijven worden met regelmaat door hen beoefend en niet alleen op momenten dat 

zich een incident voordoet. 

Psychologische dimensie van zelfzorg 

Praktijken van zelfzorg binnen de psychologische dimensie hebben betrekking op 

zelfbewustwording en op het voldoen aan intellectuele behoeften. Uit dit onderzoek blijkt dat 

respondenten grote waarde hechten aan reflectie en zelfreflectie als praktijken van zelfzorg. 

Daarnaast blijkt dat respondenten het houden van een theoretische verbinding met en het blijven 

opdoen van inspiratie op het gebied van geestelijke verzorging als een onmisbaar element 

beschouwen in hun werk als humanistisch geestelijk verzorger. Ik ga eerst in op praktijken van 
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reflectie en zelfreflectie. 

De rol van (zelf)reflectie 

Reflectie en zelfreflectie komen in dit onderzoek naar voren als belangrijke praktijken van zelfzorg 

die door respondenten beoefend worden om zichzelf te leren kennen en hun eigen omgaan met de 

ervaringen die zij tijdens hun werk opdoen te leren interpreteren. Respondenten zetten reflectie 

bijvoorbeeld curatief in op het moment dat een situatie hen raakt of indruk op hen maakt 

“Bijvoorbeeld zo'n crisis als dat ik van het weekend heb gehad, over ook grensoverschrijdend, (…) 

dat raakt ook en dan moet je ook even weer goed stilstaan bij wat doet dat bij mij” (17:33). 

Die reflectie achteraf wordt op individueel niveau gedaan, bijvoorbeeld door een respondent die 

vertelt regelmatig een bezoek te brengen aan de sauna om daar rustig te reflecteren op wat er 

gebeurd is die week. Respondenten roepen echter ook de hulp van anderen in bij die curatieve 

reflectie, zoals de volgende respondent deed nadat hij op zijn werk een conflictsituatie had 

meegemaakt: “Daarna heb ik ook wel een supervisie traject gedaan om daarop te, want dat had ik 

gewoon echt nodig om te kijken wat speelde daar nou allemaal en welke keuze heb ik daarin 

gemaakt” (16:23). 

Er wordt door respondenten niet alleen achteraf en curatief gereflecteerd op de situaties die zij 

tegenkomen. Verschillende respondenten vertellen het ook belangrijk te vinden om met regelmaat 

afstand te nemen en te reflecteren op de werksituatie waarin zij zich op dat moment bevinden. De 

praktijk van reflectie heeft daarmee ook een preventief karakter. Eén respondent vertelt 

bijvoorbeeld dat het werken in een militair systeem op een gegeven moment iets kan gaan doen met 

de manier waarop je zelf naar mensen kijkt en dat een praktijk als reflectie je daar scherp op kan 

houden: “Dan moet je er attent op zijn dat je ook die eigen eh ja dat ook blijft overdenken of daarop 

blijft reflecteren van waar sta ik eigenlijk voor of waar sta ik in deze organisatie.” (19:17) 

Naast reflectie op de situaties waarmee respondenten te maken krijgen, blijkt ook zelfreflectie een 

praktijk van zelfzorg te zijn die respondenten veelvuldig beoefenen. Zelfreflectie heeft 

voornamelijk een preventief karakter, omdat het bijdraagt aan een bepaalde mate van zelfbewustzijn  

en zelfkennis die vervolgens kan worden ingezet tijdens het werk. Eén respondent vertelde 

bijvoorbeeld dat zelfreflectie haar de kennis opleverde dat zij in de zorg voor anderen aan het 

pleasen was: “Nou ja en als je gaat pleasen nou dan snap je over zelfzorg, dan ga je natuurlijk de 

hele tijd over je grenzen heen” (10:38). Dat inzicht leverde haar meer zelfbewustzijn op. 
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Respondenten geven ook aan het belangrijk te vinden na te denken over de vraag met welke 

motieven zij in de zorg werken: “Ik denk wel dat je je daar bewust van moet zijn, van voor wie doe 

ik dit nu ook gewoon?” (10:33). Het antwoord op die vraag kan best confronterend zijn, zo vertelt 

een respondent: 

“Dat is ook erkennen dat het misschien ook voor een eigen behoefte is aan contact, niet alleen 
dat ik voor anderen doe, maar dat ik ook iets zelf daarin zoek. (…) Dus zelfzorg kan soms ook 
confronterend zijn denk ik, dat het soms ook in de spiegel durven kijken is en niet alleen maar de 
boel verzachten, soms is zelfzorg betekent ook dat je iets onder ogen moet komen.” (1:25) 

De zelfkennis die respondenten opdoen door middel van zelfreflectie helpt hen om erachter te 

komen waarom zij op een bepaalde manier op bepaalde situaties reageren. Die kennis kan er 

volgens een aantal respondenten aan bijdragen dat zij minder verstrikt raken in die situaties: “Dan 

overkomen dingen je wat minder of je laat je minder in dingen trekken” (10:34). 

Naast dat zelfreflectie een preventief karakter heeft, kan deze praktijk van zelfzorg ook 

getypeerd worden als een praktijk met een continu karakter. Het proces van zelfbewustwording is 

namelijk nooit af. Een van de respondenten van in de vijftig vertelt bijvoorbeeld dat hij sommige 

inzichten over zichzelf een halfjaar geleden pas ontdekte. Zelfreflectie  en het bijstellen van 

manieren om voor zichzelf te zorgen zijn voor hem een continu proces. 

Intellectuele behoeften vervullen 

Naast reflectie en zelfreflectie komt ook het vervullen van intellectuele behoeften naar voren als 

praktijk van zelfzorg binnen de psychologische dimensie. Respondenten vertellen dat het zonder het 

houden van theoretische verbinding met en het blijven opdoen van inspiratie op hun vakgebied 

moeilijk is om je werk als humanistisch geestelijk verzorger goed te blijven doen. Praktijken van 

zelfzorg die gericht zijn op het vervullen van intellectuele behoeften zorgen voor die verbinding en 

inspiratie. 

Een praktijk van zelfzorg die respondenten aanwenden om verbinding en inspiratie te vinden is 

het voeren van gesprekken met vakgenoten of het lezen of schrijven van artikelen. Een respondent 

schrijft bijvoorbeeld in zijn reflectieverslag: “De tijd genomen om verder aan een artikel te 

schrijven over het vak van de geestelijk verzorger. (…) Het zorgt voor verdieping en het helpt om 

met een hernieuwde blik naar m’n werk te blijven kijken” (4:7). Daarnaast wordt het volgen van een 

cursus of opleiding als praktijk van zelfzorg bestempeld. Een respondent vertelt dat het volgen van 
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bepaalde cursussen hem een betere geestelijk verzorger heeft gemaakt: “Ik heb een paar cursussen 

gedaan waar ik echt veel aan heb, waardoor bepaalde gesprekken ook wel wat zwaardere 

heroriëntatiegesprekken ofzo eh makkelijker landen op een bepaalde laag, oh van wacht even, daar 

zit, daar hangt dit aan” (15:5). Een tweede respondent vertelt dat het volgen van scholing haar 

helpt haar werk op een geïnspireerde manier te kunnen blijven doen, waardoor zij minder snel in 

routine vervalt: “Geïnspireerd blijven is wel iets, want anders kan het ook wel zo'n soort gewoonte 

iets worden, van nou we draaien dit een beetje een soort van af” (10:47). 

Emotionele dimensie van zelfzorg 

Praktijken van zelfzorg binnen de emotionele dimensie van zelfzorg hebben betrekking op het 

omgaan met en verwerken van de emoties die opgeroepen worden door wat humanistisch geestelijk 

verzorgers meemaken. Daarin spelen praktijken van zelfzorg een rol die respondenten helpen bij het 

creëren van ruimte voor nieuwe indrukken. Daarnaast vinden respondenten in de wijze waarop zij 

de dag indelen een manier om op emotioneel niveau voor zichzelf te zorgen. 

Loslaten en nieuwe ruimte maken 

Respondenten beoefenen diverse praktijken van zelfzorg die hen helpen bij het loslaten van 

indrukken en het ruimte maken voor nieuwe indrukken. De eerste van die praktijken, het ‘er even 

uit stappen’, vindt voornamelijk plaats tussen gesprekken door. 

“Ook tussendoor, tussen gesprekken, al is het maar even naar de wc gaan of even naar de 
koffieautomaat lopen. Dat is ook even eruit stappen. (…) Letterlijk even uit het gesprek stappen, 
of tussen twee gesprekken door even een rondje wandelen. Het hoeft niet uren te duren, 
zelfzorg.” (16:20) 

Respondenten wenden beweging hier aan om nieuwe ruimte te creëren of even af te stemmen op 

zichzelf, waarmee lichamelijke en emotionele vormen van zelfzorg opnieuw bij elkaar lijken te 

komen. Eén respondent kwam er gedurende het interview achter dat het even mee de kamer uit 

lopen met een cliënt na een gesprek haar dat moment van loslaten en nieuwe ruimte creëren bracht.. 

De handeling die zij jarenlang onbewust had uitgevoerd werd door dit inzicht en bewustwording 

een praktijk van zelfzorg voor haar. 
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In het met cliënten de kamer uitlopen of het naar de wc gaan komt ook afstand nemen als thema 

naar voren. Respondenten nemen afstand van het vorige gesprek, door deze praktijk van zelfzorg te 

beoefenen. Door één respondent wordt die afstand tevens aan haar reistijd gekoppeld: 

“Dat ik niet heel dichtbij woon, dat ik in [woonplaats] woon en dat ik ook letterlijk een afstand 
heb van 30 kilometer even rijden, of reizen, is ook fijn. Dat had ik in [andere woonplaats] niet. 
Dat had ook weer zijn voordelen, dat je op je fietsje naar het werk kan, maar dit vind ik eigenlijk 
fijner. Dat je toch ook, die afstand-nabijheid is gewoon heel belangrijk om die goed te houden en 
dan is soms letterlijke afstand ook heel fijn.” (17:24) 

De tweede praktijk die respondenten beoefenen om nieuwe ruimte te maken is het nemen van 

voldoende pauze: 

“Ik moet toch na, ja soms na twee, het kan ook na drie of vier maar dat hangt net af van de 
lengte ook van je gesprekken en de intensiteit. Ik maak dan toch wel even tijd om even ergens een 
kopje thee te gaan drinken ofzo. Want ik kan niet de hele tijd maar door, want dan heb ik, ja m'n 
stagiaire moest er om lachen, maar dan heb ik geen luisterruimte meer.” (10:13) 

Een aantal respondenten geeft aan gedurende de dag echter te weinig tijd te hebben om pauze te 

nemen, waardoor dat er vaak snel bij inschiet. 

Afwisseling in de dagindeling 

Een andere praktijk van zelfzorg binnen de emotionele dimensie zit in de manier waarop 

respondenten hun dag indelen, dat kan door afwisseling te creëren of door de activiteiten waar zij 

energie van krijgen goed over de dag te verdelen. Tussendoor een keer koffie drinken met een 

collega, kletsen of iets inhoudelijks bespreken zijn voor respondenten manieren om ervoor te zorgen 

dat de dag afwisselend verloopt en dit helpt hen opnieuw focus te vinden. Ook geeft een aantal 

respondenten aan gesprekken of activiteiten die hen energie geven bijvoorbeeld aan het eind van de 

dag te plannen: “Ik heb de patiënten waar ik zelf de meeste energie van krijg goed verdeeld over de 

werkdagen, en meer aan het einde van de werkdag gezet omdat ik dan bij hen vanzelf met mijn 

aandacht er bij blijf” (5:4). Anderen plannen de activiteiten of gesprekken die hen de meeste 

energie kosten juist aan het eind van de dag, omdat ze daarna naar huis kunnen. 

Deze praktijk van zelfzorg heeft een preventief karakter, omdat respondenten op voorhand 

bewust nadenken over de verdeling van hun energie en hun emotionele aandacht. 
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Beroepsmatige/professionele dimensie van zelfzorg 

Binnen de beroepsmatige/professionele dimensie van zelfzorg komen praktijken naar voren die 

worden gefaciliteerd door het HV of door de Dienst Geestelijke Verzorging (de werkgever van 

geestelijk verzorgers bij defensie). Respondenten noemen geen activiteiten of praktijken die door 

andere werkgevers worden georganiseerd. De belangrijkste praktijken in deze dimensie die door 

respondenten worden benoemd zijn het volgen van intervisie en supervisie. Intervisie en supervisie 

zijn als praktijken van zelfzorg in de resultaten van dit onderzoek al eerder naar voren gekomen, 

omdat zowel bij intervisie als supervisie relationele en emotionele aspecten een rol spelen. Dat 

activiteiten als intervisie en supervisie georganiseerd worden door het HV of de DGV maakt ze nog 

geen praktijken van zelfzorg. Het is de intentie waarmee humanistisch geestelijk verzorgers deze 

activiteiten beoefenen en dat wat zij eruit halen, zoals het contact met vakgenoten of het kunnen 

reflecteren op een situatie met een supervisor, die maken dat dit praktijken van zelfzorg zijn. In die 

zin is de beroepsmatige/professionele dimensie van zelfzorg een afwijkende dimensie in 

vergelijking met de andere dimensies van zelfzorg. 

Of het volgen van intervisie respondenten goed bevalt, hangt af van de vorm van de 

bijeenkomsten. Een respondent geeft bijvoorbeeld aan dat zij de vorm waarin de intervisie zoals die 

door het HV wordt georganiseerd niet prettig vindt. “Ik vind de groepen te groot. Het was ook 

online en dan moet je maar net een goede verbinding hebben en mensen vallen een beetje weg. 

Eigenlijk gaf dat niet zo heel veel daarin” (2:37). Deze respondent organiseert voor het team 

geestelijke verzorging binnen haar organisatie daarom zelf intervisiebijeenkomsten. Een andere 

respondent volgt wel intervisiebijeenkomsten via het HV en vertelt dat haar intervisiegroep haar 

dierbaar is: “We hebben intervisie iets van vijf zes keer per jaar, maar daarnaast kan je elkaar 

bellen als er iets is en dat doe ik toch regelmatig” (3:22). Uit haar intervisiegroep is een 

buddysysteem ontstaan, van waaruit zij en een collega elkaar regelmatig spraakberichten sturen om 

hun hart bij elkaar te luchten. 

Geen van de respondenten geeft aan op vaste basis supervisie te volgen. Een aantal respondenten 

vertelt wel dat zij van supervisie gebruikmaken op momenten dat zij merken daar behoefte aan te 

hebben, bijvoorbeeld als er iets is voorgevallen of als zij iets op een rijtje willen zetten: 

“Ik heb gedurende mijn hele loopbaan altijd wel een supervisor gehad en niet in de zin van elke 
twee weken een sessie, maar op het moment dat ik er behoefte aan had, dat ik altijd kon bellen en 
zeggen van nou ik wil even op een rijtje zetten, incidentele supervisie voor een aantal sessies 
weer.” (19:6) 
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Het volgen van supervisie is daarmee een curatieve praktijk, omdat deze door respondenten 

voornamelijk beoefend wordt op de momenten dat zij daar acuut behoefte aan hebben. 

4.1.5 Antwoord op de eerste deelvraag 

De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal stond, was welke praktijken van zelfzorg humanistisch 

geestelijk verzorgers beoefenen. De resultaten van dit onderzoek hebben laten zien dat praktijken 

die vallen onder de lichamelijke en relationele dimensie als een rode draad door de praktijk van 

zelfzorg van respondenten heen lijken te lopen. Praktijken van lichamelijke zelfzorg liggen daarbij 

aan de basis van de beoefening van zelfzorg van respondenten. Respondenten zetten bijvoorbeeld 

praktijken van beweging in om lichamelijk verankerd te raken of de ervaringen die zij hebben 

opgedaan los te kunnen laten en ruimte te maken voor nieuwe indrukken. 

Ook spelen de relaties met anderen een grote rol binnen de praktijken van zelfzorg van 

respondenten. Op momenten dat zich iets voordoet wat indruk maakt op respondenten reiken zij 

naar iemand uit, om over hun emoties te kunnen praten of zich opnieuw tot de situatie te verhouden. 

Tevens komen relaties met anderen terug binnen praktijken zoals het volgen van intervisie of 

supervisie. 

De laatste wat grotere praktijken van zelfzorg die uit dit onderzoek naar voren komt, zijn 

reflectie en zelfreflectie. Respondenten zetten reflectie in om een situatie of ervaring vanaf enige 

afstand te kunnen analyseren en reflecteren op zichzelf en hun eigen motieven en patronen om meer 

zelfbewust te worden. 
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4.2 Het belang van zelfzorg voor humanistisch geestelijk verzorgers  

In dit hoofdstuk geef ik antwoord op de tweede deelvraag van dit onderzoek: Welk belang 

hechten humanistisch geestelijk verzorgers aan de beoefening van zelfzorg? De resultaten van dit 

onderzoek laten allereerst zien dat er twee kenmerken aan de geestelijke verzorging verbonden zijn 

die maken dat het beoefenen van zelfzorg belangrijk is. Dat zijn de grenzeloosheid van het vak en 

de eenzaamheid die sommige respondenten ervaren. Deze kenmerken zullen in dit hoofdstuk eerst 

aan bod komen. Daarnaast komt uit de resultaten naar voren dat respondenten zelfzorg beoefenen 

vanuit de intentie om hun vak goed uit te voeren. Daarbij streven zij twee doelen na, namelijk het 

kunnen afstemmen op de ander en het volledig aanwezig kunnen blijven bij die ander. Deze twee 

doelen die door respondenten met beoefenen van zelfzorg worden nagestreefd komen als tweede 

aan bod. 

4.2.1 Kenmerken van geestelijke verzorging die zelfzorg noodzakelijk maken 

In de interviews heb ik respondenten gevraagd of en waarom zij van mening zijn dat het als 

humanistisch geestelijk verzorger belangrijk is om zelfzorg te beoefenen. Een van de redenen die 

respondenten benoemen, is dat zij in hun vak te maken krijgen met moeilijke of zware 

onderwerpen. Een respondent zegt bijvoorbeeld: “Het gaat nooit over vrolijke dingen. Het gaat 

altijd over dingen die zorg geven, verdriet geven, existentiële zaken rondom wie ben ik, de 

eenzaamheid, schulden soms, op wat voor manier dan ook” (19:11). Daarnaast geven een aantal 

respondenten aan dat het werken met bepaalde doelgroepen meer energie vraagt, bijvoorbeeld als 

binnen die doelgroepen gevoelens van machteloosheid of uitzichtloosheid heersen: 

“Dat is soms ook wel een doelgroep is waarin weinig verandering mogelijk is, of waar weinig 
contact mogelijk is of waar ik veel minder ruimte voel om dingen teweeg te laten brengen en 
daarin is het meer een investering van mijn kant en meer harder werken.” (2:9) 

Toch zijn dit niet de belangrijkste redenen die respondenten geven op de vraag waarom het 

beoefenen van zelfzorg belangrijk is voor humanistisch geestelijk verzorgers. Uit de resultaten komt 

naar voren dat de humanistisch geestelijke verzorging een grenzeloos en soms eenzaam vak kan 

zijn. Het zijn die grenzeloosheid en eenzaamheid die de beoefening van zelfzorg zo belangrijk 

maken. 
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Grenzeloosheid 

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan de humanistisch geestelijke verzorging als een 

grenzeloos vak te beleven. Grofweg kunnen er in de resultaten twee soorten grenzeloosheid worden 

onderscheiden, die worden verbonden aan ten eerste het presentiewerk dat een belangrijke rol speelt 

binnen het vak en ten tweede aan het beeld dat respondenten van de humanistisch geestelijke 

verzorging hebben.  

De grenzeloosheid die wordt verbonden aan het presentiewerk als basiselement binnen de 

humanistisch geestelijke verzorging maakt dat respondenten het vak beschouwen als iets dat nooit 

af is, zoals deze respondent vertelt: 

“Het is grenzeloos. Het is nooit klaar, want als jij je gesprekken hebt gevoerd die voor die dag 
staan, dan is er nog steeds een hele eenheid die aandacht.. Aandacht houdt nooit op. Dus 
wanneer heb jij het gevoel nu heb ik genoeg gedaan? (…) En dat heeft te maken met een gevoel 
van nooit volledig voldoen en dat is misschien ook wel het lot van de gv'er, om daar dan maar 
mee te moeten handelen.” (16:31) 

Het presentiewerk wordt door deze respondent dus ervaren als iets dat nooit af is. Een andere 

respondent vertelt dat het presentiewerk de geestelijke verzorging laagdrempelig maakt, maar dat 

die laagdrempeligheid hoge verwachtingen bij haarzelf creëert: “Dat je ook met jezelf elke keer de 

verwachting hebt dat je ten alle tijde er bent” (19:7). Vanwege deze hoge verwachting en het feit 

dat je vanuit presentie jezelf telkens weer opnieuw moet presenteren, ervaart zij het presentiewerk 

als de grootste ‘leegloopfactor’ binnen de humanistisch geestelijke verzorging: 

“Waar de leegloop in zit, zeker als je al een aantal plekken hebt gehad, dat je voortdurend weer 
van onderuit aan moet beginnen. En jezelf kenbaar moet maken en zeggen van ik ben de gv'er, 
als je me nodig hebt.” (19:8) 

Ten tweede wordt de ervaring van grenzeloosheid verbonden aan het beeld dat respondenten hebben 

van wat een humanistisch geestelijk verzorger te doen heeft en de waarden die voor hen daarin 

centraal staan. Een aantal respondenten beschouwt de humanistisch geestelijk verzorger 

bijvoorbeeld als iemand die altijd voor iedereen klaar moet staan:  

“Je kunt nooit tegen mensen zeggen van nee, ik wil geen contact met je, tenminste onder 
bepaalde voorwaarden kan dat natuurlijk altijd, maar je moet er zijn voor iedereen, daar zijn de 
meningen nogal over verschillend, maar dit is mijn waarde daarin.” (19:2) 
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Eén respondent vertelt dat zij trouw beschouwt als een belangrijke waarde binnen de humanistisch 

geestelijk verzorger en dat zij zich in haar werk door die waarde probeert te laten leiden. Trouw zijn 

aan een ander is voor haar een opdracht van het vak, maar maakt het soms ook moeilijk om grenzen 

te bewaken. Vanuit die trouw vindt zij het soms namelijk lastig om contacten met patiënten te 

beëindigen en bezoekt zij een aantal patiënten die zij in het ziekenhuis heeft begeleid regelmatig 

ook thuis nog: “Dus dat vind ik ook echt een belangrijke waarde, en tegelijkertijd zit er een 

duidelijke grens aan, en wat dan dus vaak niet gebeurt, in ieder geval bij mezelf, is om duidelijk te 

bespreken wat je van elkaar verwacht” (10:26). 

Een derde manier waarop het beeld van het vak bijdraagt aan de ervaring van grenzeloosheid is 

dat de geestelijke verzorging door sommigen niet slechts als baan wordt gezien, maar als een 

roeping wordt beschouwd, zoals deze respondent vertelt: “En ergens is er ook zo'n mythe, dat dit 

werk niet zomaar werk is maar een roeping. Daar zit het ook in. (…) Terwijl het is ook gewoon een 

baan” (16:32). Het benoemen dat de humanistisch geestelijke verzorging ‘gewoon een baan’ is, 

zoals deze respondent doet, wordt door meerdere respondenten gedaan. Het lijkt erop dat dit een 

manier is om de grenzeloosheid van het vak niet te veel de overhand te laten nemen: “Denk ik wel 

eens van joh het is maar mijn werk hè? Het maakt wel deel uit van je identiteit, maar het moet niet 

je identiteit zijn” (15:40). 

  

Eenzaamheid 

Eenzaamheid is het tweede kenmerk van de humanistisch geestelijk verzorging dat bijdraagt aan 

het belang van zelfzorg. Eenzaamheid als kenmerk wordt door een deel van de respondenten 

benoemd. Het andere deel van de respondenten zegt niets over een ervaring van eenzaamheid. De 

onderscheidende factor in deze ervaringen van eenzaamheid van respondenten lijkt het wel of niet 

werken in een team met andere geestelijk verzorgers. Respondenten die niet in een team werken 

geven aan dat zij zich soms eenzaam voelen of ervaren dat zij sneller over hun grenzen gaan, omdat 

er niemand is om hen daarop aan te spreken. Eén respondent vertelt bijvoorbeeld dat het gebrek aan 

een team maakt dat zij zich verloren kan voelen: 

“Verpleegkundigen hebben elkaar en die gaan gewoon met z’n twintigen koffie drinken. Ik denk 
echt dat dat een verschil is. Dus dat we zo, we zijn verbonden met iedereen, maar ook weer met 
niemand, dus we lopen gewoon door het ziekenhuis, zijn helemaal autonoom en dat maakt ook 
dat ik me soms een beetje verloren voel denk ik. En dat dat weer lastig is, dat ik daardoor 
misschien minder vaak napraat over wat ik meemaak.” (3:15) 
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Het niet werken in een team maakt het belangrijk om extra alert te zijn op zelfzorg. Een paar 

respondenten vertelt bijvoorbeeld dat zij waakzaam zijn op zelfzorg, omdat zij weten dat het bij 

zelfzorg op henzelf aankomt, zoals deze respondent: 

“Dus ja ook gewoon het niet hebben van een team automatisch dat je voelt, dat dichtbij is, dat 
het ziet hoe het met je gaat, weet je wel, zonder dat je er zelf voor uitreikt. Dat. Dat maakt 
zelfzorg extra belangrijk, want als ik niet voor mezelf zorg, wie doet het dan?” (2:16) 

Respondenten die wel in een team werken, halen daar juist veel steun uit. Een voorwaarde voor het 

ervaren van die steun is wel dat zij zich prettig voelen in dat team, het gevoel hebben erbij te horen 

en zich in het team kwetsbaar kunnen opstellen. Eén respondent vertelt bijvoorbeeld een aantal jaar 

geleden geen fijn team te hebben gehad, waardoor zij niet de veiligheid voelde om zich open te 

stellen naar haar collega’s. In het team waarin zij nu werkt, ervaart zij die veiligheid wel: 

“Ik kan eigenlijk nu gewoon met iedereen op elk moment, dus er worden ook heel regelmatig 
casussen even kort besproken. (…) Nou ja, dan ben je het ook al heel snel kwijt, als je het even 
kan bespreken. Ja, zo werkt het gewoon wel. Je vangt elkaar een beetje op.” (10:11) 

4.2.2 Het doel van zelfzorg 

Eén van de intenties waarmee respondenten zelfzorg beoefenen, is het voorkomen van een burn-

out. Een van de respondenten vertelt bijvoorbeeld dat zij inschat dat zij allang een burn-out zou 

hebben gehad als zij geen zelfzorg zou beoefenen. Het voorkomen van een burn-out wordt echter 

niet het meest genoemd als doel van zelfzorg. De belangrijkste reden voor het beoefenen van 

zelfzorg die uit dit onderzoek naar voren komt, is het goed kunnen uitvoeren van het vak. Daarbij 

komen twee aspecten het meest naar voren, namelijk het kunnen afstemmen op een ander en het 

volledig aanwezig kunnen zijn bij de ander. 

Kunnen afstemmen op een ander 

Aan het afstemmen op de ander wordt door respondenten twee betekenissen gegeven. Ten eerste 

verstaan zij hieronder het in verbinding zijn met de ander. Om die verbinding aan te kunnen gaan, is 

het volgens de respondenten belangrijk om de verbinding met zichzelf te onderhouden. Een 

respondent schrijft bijvoorbeeld in haar reflectiedagboek: “Ik [vind] het lastig om in verbinding met 

mijzelf te blijven. Terwijl ik vanuit die verbinding met mezelf de verbinding met anderen aan kan 
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gaan.” (11.15). Het beoefenen van zelfzorg staat daarmee ten dienste van de verbinding met 

zichzelf, zodat er verbinding met de ander mogelijk is. 

Ten tweede betekent het afstemmen op de ander dat respondenten de uniciteit van de ander 

blijven zien en er niet te veel routine ontstaat in gesprek met de ander. Hoewel humanistisch 

geestelijk verzorgers in hun werk putten uit de ervaring die zij hebben opgedaan, blijft het 

belangrijk dat toch altijd die ene ander wordt gezien, zo vertelt bijvoorbeeld deze respondent: 

“Als ik het een soort standaard ga opplakken op dat gesprek daar, ja dan dan denk ik niet dat er 
zoveel, nou laat ik 'm nog een keer noemen, echte woorden komen. Dan krijg je dus een beetje 
meer een soort zakelijk gesprek en dan gebeurt er niet meer zoveel denk ik. Nee, dan kan het op 
een soort bepaald niveau nog wel oké en fijn zijn, maar het echte tussenruimte en dat er iets kan 
ontstaan, dat verdwijnt dan denk ik wel. Ja, je moet toch steeds opnieuw met die ene patiënt 
laten.” (10:47) 

Een manier waarop die afstemming op de unieke ander kan worden bereikt en te veel routine wordt 

vermeden, is door geïnspireerd te blijven, volgens deze respondent. 

Volledig aanwezig kunnen zijn 

Volledig aanwezig kunnen zijn, het tweede doel waarmee respondenten zelfzorg beoefenen, 

houdt in dat zij present kunnen zijn, niet afdwalen en aandacht hebben voor wat er hier en nu 

gebeurt. Dit doel is sterk verbonden met het hierboven beschreven doel, afstemmen op de ander, in 

de zin dat als een respondent niet volledig aanwezig of present kan zijn, afstemming op de ander 

niet zal lukken. 

Respondenten ervaren dat als zij niet goed voor zichzelf zorgen of te veel aan hun hoofd hebben, 

het vaak niet goed lukt om volledig aanwezig te zijn bij wat er hier en nu gebeurt, zoals deze 

respondent bijvoorbeeld vertelt: 

“Dat ik minder scherp ben in een gesprek, dat ik afdwaal met mijn gedachten. (…) En dan kom 
ik wel terug, maar als dat vaker gebeurd dan merk ik aan mezelf ja ik ben eigenlijk te belast, 
doordat ik niet goed voor mezelf zorg of te veel gesprekken voer achter mekaar.” (16:19) 

Een ander hoeft dat niet eens door te hebben, zo vertellen een paar respondenten. Het geeft henzelf 

echter een minder voldaan gevoel als zij niet volledig bij die ander aanwezig kunnen zijn: 

“Dat vind ik gewoon heel belangrijk, is dat ik als ik in contact ben, dat de aandacht ook daar is 
en als ik te veel heb en te bezet ben in mijn hoofd dan ga ik daarop bezuinigen ergens en ik weet 
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niet eens eerlijk gezegd of mensen het allemaal merken, maar ík merk het en het schuurt bij mij” 
(13:6) 

Het niet volledig aanwezig kunnen zijn wordt door respondenten, zoals in de voorgaande citaten te 

zien is, verbonden aan het te veel aan je hoofd hebben. Eén respondent vertelt in dat verband dat zij 

op een gegeven moment meer is gaan oefenen met het meer aanwezig zijn in haar lichaam. Dit hielp 

haar aanwezig te kunnen zijn bij de ander: 

“Daar zit mijn zelfzorg wel. (…) Meer bij mijn lichaam en ik denk sterker nog dat ik er een 
betere gv'er van ben geworden, omdat je in alle rust ook kan kijken wat is er eigenlijk, want als 
dit [wijst naar hoofd] op volle toeren loopt dan ben je eigenlijk nooit meer, niet voor de volle 
honderd procent bij de ander.” (19:27) 

4.2.3 Antwoord op de tweede deelvraag 

De vraag die in dit hoofdstuk beantwoord werd, is ‘Welk belang hechten humanistisch geestelijk 

verzorgers aan de beoefening van zelfzorg?’. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de 

respondenten van dit onderzoek groot belang hechten aan hun praktijk van zelfzorg. Aan de ene 

kant komt dat belang uit de kenmerken die het vak met zich mee kan dragen. Een aantal 

respondenten ervaren de humanistisch geestelijke verzorging namelijk als grenzeloos en soms 

eenzaam vak. Het goed voor zichzelf zorgen helpt hen om te gaan met die grenzeloosheid en hun 

eigen grenzen aan te geven. En de eenzaamheid die door sommige van hen ervaren wordt, is een 

extra herinnering aan het belang goed voor zichzelf te moeten zorgen. Aan de andere kant zit het 

belang van zelfzorg in het doel dat respondenten aan zelfzorg toekennen. Respondenten geven aan 

dat het beoefenen van zelfzorg voor hen het goed kunnen uitvoeren van hun vak als doel heeft. Het 

beoefenen van zelfzorg stelt hen in staat om af te kunnen blijven stemmen op de unieke ander voor 

hen en volledig aanwezig te kunnen zijn bij die ander. 
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4.3 Situaties die aanvullende zelfzorg vragen 

Dit hoofdstuk zal een antwoord vormen op de volgende deelvraag: Welke situaties die 

humanistisch geestelijk verzorgers tijdens hun werk tegenkomen vragen om aanvullende zelfzorg? 

Ik zal eerst kort ingaan op de vanuit de literatuur gevormde vooronderstelling waarmee ik dit 

onderzoek inging en waarom deze vooronderstelling niet klopt. De rest van het hoofdstuk zal een 

antwoord vormen op de deelvraag. 

4.3.1 Omgaan met breukervaringen  

Gefundeerd op dat wat ik voorafgaand aan de dataverzameling in de literatuur over dit 

onderwerp las, ontstond de vooronderstelling dat de situaties die aanvullende zelfzorg van 

humanistisch geestelijk verzorgers zouden vragen de breukervaringen zouden zijn waarmee zij 

tijdens hun werk in aanraking komen. Ik kreeg het idee dat het begeleiden van deze situaties van 

humanistisch geestelijk verzorgers zou vragen om naast hun vaste praktijk van zelfzorg aanvullende 

praktijken te beoefenen; direct na de begeleiding van de breukervaring dan wel naderhand. 

Gedurende de dataverzameling kwam ik er echter achter dat de breukervaringen die de 

respondenten tegenkwamen niet de situaties zijn waar zij aanvullende zelfzorg bij nodig hebben. 

Een respondent vertelde bijvoorbeeld: “Eigenlijk zijn de momenten waarop de meeste zelfzorg 

nodig is niet de momenten waarop de ander nou zo’n breukervaring meemaakt” (2:45). Op mijn 

vraag of en waarom zelfzorg belangrijk zou zijn voor humanistisch geestelijk verzorgers 

adresseerde en ontkende een respondent mijn vooronderstelling: 

“Ik kan me voorstellen dat je daarop doelt en dat veel mensen dat denken van oh god de 
problematiek is zo heftig en wat ingrijpend en wat kwetsbaar en daar heb je zelfzorg voor nodig. 
Weet ik niet eigenlijk. Misschien wel maar heb ik het nog niet door, ik doe dit werk nu drieënhalf 
jaar. Maar volgens mij kan ik daar dus best wel goed mee omgaan.” (3:17) 

Uit de resultaten komen drie redenen naar voren waarom respondenten bij de begeleiding van 

breukervaringen niet de aanvullende zelfzorg nodig hebben. Allereerst weten respondenten het leed 

van de ander goed bij die ander te laten. Zij geven aan dat ze zich ervan bewust zijn dat die pijn niet 

hun pijn is, waardoor het gemakkelijker is om het bij de ander te laten: “Ik voel ook heel goed wel 

dat het niet mijn, het is niet mijn lijden, het is niet mijn existentieel lijden.” (13:32) 
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Ten tweede is het de manier waarop respondenten zich verhouden tot het leed die ervoor zorgt dat 

zij niet extra geraakt worden door dat leed. Eén respondent vertelt bijvoorbeeld dat hij lijden 

beschouwt als iets dat bij het leven hoort, waardoor hij zich er gemakkelijker toe kan verhouden: 

“Sommige dingen vind ik ook gewoon het leven. En daar daar kan ik me dus veel makkelijker toe 
verhouden, tot de gewone dingen in het leven, zoals een overlijden. Ja, dat is heel gewoon. Ik 
vind het veel minder gewoon als er grensoverschrijdend gedrag, dat is niet gewoon het leven, dat 
doen mensen elkaar aan, daar heb ik veel meer moeite mee.” (15:44) 

Andere respondenten geven aan zich tot verhalen van leed te verhouden door bijvoorbeeld op 

procesniveau te luisteren naar positieve aspecten in het verhaal, zoals de veerkracht die iemand 

ondanks het leed laat zien. Eén respondent vertelt juist positief geraakt te kunnen worden door zich 

op die manier tot leed te verhouden: “Soms kan de [positieve] indruk zijn hoe iemand ermee 

omgaat, dat iemand nog steeds dat draagt en ook gewoon met mij en anderen heel vriendelijk 

contact blijft houden” (1:39). 

De derde reden waarom respondenten bij de begeleiding van breukervaringen geen aanvullende 

zelfzorg nodig hebben, heeft te maken met of de ervaringen die zij opdoen door kunnen stromen. 

Eén respondent vertelt dat het wel of niet nodig hebben van aanvullende zelfzorg daar direct mee te 

maken heeft: “Zelfzorg is niet zozeer nodig omdat iets me raakt, maar omdat het niet kan 

doorstromen” (2:46). Stroming gebruikt zij om aan te geven dat ervaringen al iets van zachtheid 

hebben gekregen. Ook een andere respondent gebruikt het woord stroming om aan te geven waarom 

een ervaring geen aanvullende zelfzorg vraagt: “Bij mij zijn het toch vaker ja of het een beetje 

stroomt, dat is misschien toch wel de essentie” (10:9). De tweede respondent bedoelt met stroming 

dat een gesprek ‘lekker loopt’. 

Hoewel blijkt dat de begeleiding van breukervaringen geen aanvullende zelfzorg vraagt, betekent 

dit niet dat de begeleiding van breukervaringen en existentieel leed geen zelfzorg vraagt. De 

praktijken van zelfzorg die met regelmaat worden beoefend, zoals praktijken van beweging die 

respondenten in staat stellen om opgedane indrukken los te laten en ruimte te maken voor nieuwe 

indrukken, lijken ervoor te zorgen dat respondenten bij breukervaringen en existentieel leed 

aanwezig kunnen zijn, zonder dat daar aanvullende zelfzorg voor nodig is. Tevens komt in dit 

onderzoek naar voren dat een opeenstapeling van existentieel leed wel om aanvullende zelfzorg 

vraagt. Een opeenstapeling van leed kan ervoor zorgen dat respondenten zich leeg voelen of merken 

dat ze over de grens gaan van wat ze aankunnen. Een van de respondenten vertelt daar bijvoorbeeld 

over: 
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“Laatst een week, iets van een maand geleden, toen dacht ik ja nu gaat iedereen dood ofzo, weet 
je wel, het zoveelste sterfbed deze week, deze dag, dat is ook zoiets. Dat hakt er wel in. Of weer 
iemand die net te horen krijgt dat ze nog maar zo kort te leven heeft, ik weet niet hoe dat 
allemaal samenkwam, maar dat vond ik wel heftig. Ja, dan moet je wel even, volgens mij heb ik 
toen gezegd van neem jij even die aanvraag. Ja, daar zit dan, dan zit je wel eerder aan een grens 
ja.” (10:53) 

4.3.2 Wanneer aanvullende zelfzorg wel nodig is 

Hoewel de begeleiding bij breukervaringen geen aanvullende zelfzorg vraagt, komen er uit de 

resultaten andere situaties en ervaringen naar voren die van de respondenten aanvullende zelfzorg 

vragen. Allereerst zijn dat de situaties waarin er iets gebeurt in de relatie tussen de respondent en 

een ander; dat kan een patiënt of cliënt zijn of een collega. Ten tweede zijn dit de situaties waarin 

een respondent geraakt wordt in een eigen ervaring of levensvraag. En als laatste zijn dat situaties 

waardoor een respondent te vol raakt en merkt geen ruimte meer te hebben voor een ander. Deze 

drie situaties en ervaringen worden achtereenvolgens besproken. 

Incident in de relatie 

Respondenten geven aan aanvullende zelfzorg nodig te hebben als er iets vervelends gebeurt in 

het contact met een ander, bijvoorbeeld met een cliënt of patiënt. Eén respondent vertelt 

bijvoorbeeld dat zij onlangs voor het eerst bang werd voor iemand tijdens een contact en dat het 

meemaken van die ervaring om aanvullende zelfzorg vroeg: “Dat vraagt eigenlijk veel meer 

zelfzorg dan bij iemand zitten die een breukervaring doormaakt  (…) Daarin is veel minder zelfzorg 

nodig dan wanneer er iets gebeurt met mij.” (2:45) 

Ook het ervaren van een conflict met iemand vraagt om aanvullende zelfzorg, zoals deze 

respondent vertelt: “Als je op je werkplek of daarbuiten een conflict hebt met iemand, dat gaat 

onder mijn huid zitten, daar heb ik last van, (…) dat maakt ook dat ik me minder vrij kan bewegen, 

dat uit de weg wil gaan” (16:21). 

Zelf geraakt worden 

Een tweede categorie van situaties die aanvullende zelfzorg vragen, zijn de situaties waarin een 

ervaring van een ander raakt aan iets dat een respondent zelf meemaakt, meegemaakt heeft of een 
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levensvraag die een respondent zelf heeft. Dit soort situaties kunnen ervoor zorgen dat wat zij 

tijdens hun werk meemaken te dichtbij komt, waardoor zij niet meer goed bij iemand kunnen zijn: 

“De situaties, die dichtbij komen, die raken aan iets van jouw persoonlijk leven of wat je zelf 
hebt meegemaakt of waar je zelf mee worstelt. Ja, dan kun je eigenlijk niet meer voldoende 
afstand nemen om die ander goed bij te staan en dan moet je echt heel bewust naar jezelf, dus 
die grens aangeven, en dan moet je ook de moed hebben en de lef hebben om te zeggen nou dit 
ga ik nu niet doen. Want het raakt me te veel. En, want daar heeft de ander niks aan.” (17:31) 

Een van de respondenten vertelt over zo’n moment, waarin haar eigen situatie en haar werk te 

dichtbij elkaar kwamen en aanvragen van patiënten haar te veel herinnerden aan haar eigen situatie. 

Zij koos er toen voor die aanvragen af te slaan en naar een collega door te schuiven. 

Ook confrontaties met eigen levensvragen zijn momenten waarop respondenten merken 

aanvullende zelfzorg nodig te hebben. Een respondent vertelt bijvoorbeeld over een situatie met een 

patiënt die haar confronteerde met haar eigen vraag naar de zin van het leven. Deze patiënt stierf 

onverwachts een paar dagen nadat zij de respondent net haar hele levensverhaal had verteld. De 

respondent vertelt dat het blijven zitten met dat levensverhaal en het gebrek aan afronding haar 

confronteerde met haar eigen zinsvraag: 

“Dan heb je zo'n heel verhaal van iemand gehoord en wat iemand dan allemaal heeft 
meegemaakt, waar blijft het dan ofzo. Ja, dus dat raakte denk ik een eigen existentiële vraag dan 
ook weer van mij, van ja wat ja, we rommelen allemaal wat, we doen wat in het leven, maar wat 
doet het er misschien allemaal toe, wat is het grotere doel daar dan van?” (10:62) 

De levensfase waarin respondenten zelf zitten, speelt ook een rol in welke situaties dichtbij komen. 

Als humanistisch geestelijk verzorgers zelf in een nieuwe levensfase terechtkomen, kan dat van 

invloed zijn op hoe goed zij tijdens hun werk met bepaalde situaties omgaan, zoals een respondent 

opmerkt: 

“Je verandert zelf ook voortdurend, en dat, en soms wordt je ook wat harder in bepaalde 
opzichten en kan je er wat sneller afstand van nemen en andere dingen die komen wat dichterbij 
omdat je zelf in je eigen leven ook allerlei dingen meemaakt waar je je toe moet verhouden of 
waar je over nadenkt of die je verdriet doen of noem maar op.” (19:21) 
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Het begeleiden van een overlijden 

De begeleiding rondom een overlijden blijkt ook een situatie te zijn die om aanvullende zelfzorg 

vraagt. Dit is specifiek het geval bij de respondenten die binnen defensie en bij een tbs-kliniek 

werken. Het begeleiden van een overlijden vraagt van hen meer dan alleen het begeleiden van de 

uitvaartdienst. Zij vertellen vanaf het moment van overlijden betrokken te zijn bij het contact met en 

de steun voor zowel collega’s en anderen binnen het werkveld als de naasten van de overledene. 

Een van de respondenten vertelt dat zij zichzelf daarbij tijdelijk op de tweede plek zet en daardoor 

op een gegeven moment vol kan komen te zitten. Na het begeleiden van het uitvaart voelen 

respondenten daarom voornamelijk de behoefte om ruimte te nemen voor zichzelf, bijvoorbeeld 

door afspraken te verschuiven of af te zeggen en een dag vrij te nemen. Eén respondent zegt 

bijvoorbeeld: “Daarna wil ik echt alleen nog maar in het bos wandelen (…) om daarin ruimte voor 

mezelf te nemen” (2:28). 

Vol raken en geen ruimte meer voelen, bijvoorbeeld door de begeleiding rondom een overlijden, 

kan ervoor zorgen dat respondenten een bepaalde zakelijke focus krijgen: “Dan word je een soort 

van gefocust ofzo. En je blik wordt letterlijk minder ruim. Dus je gaat heel erg op dat werklijstje en 

alles wat er vandaag gedaan moet worden” (10:19). Ook kan het voorkomen dat respondenten door 

het gebrek aan ruimte meer bezieling meer voelen. 

4.3.3 Antwoord op de derde deelvraag 

De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal stond, is welke situaties humanistisch geestelijk 

verzorgers tijdens hun werk tegenkomen die vragen om aanvullende zelfzorg. Met aanvullende 

zelfzorg bedoel ik zelfzorg die bovenop de al bestaande praktijk van zelfzorg van respondenten 

komt. Uit dit onderzoek blijkt dat, tegen verwachting in, de begeleiding van breukervaringen en 

existentieel leed geen aanvullende zelfzorg vraagt. Als er in korte tijd sprake is van een 

opeenstapeling aan leed, dan komt er bij respondenten een grens in zicht en is er wel sprake van een 

behoefte aan aanvullende zelfzorg. 

Er zijn wel situaties die volgens respondenten aanvullende zelfzorg nodig hebben. Dat zijn ten 

eerste situaties waarin er een incident plaatsvindt in de relatie tussen de respondent en een ander, dat 

kan bijvoorbeeld een conflict zijn of als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Ten tweede 

zijn het situaties waarin respondenten geraakt worden in een eigen levensvraag of iets dat zij zelf 
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hebben meegemaakt of meemaken. Ten derde geven respondenten aan dat het begeleiden van een 

overlijden en alles dat daarbij komt kijken aanvullende zelfzorg vraagt. 
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4.4. De rol van levensbeschouwing in zelfzorg 

De reflectie op en verbinding met de eigen spiritualiteit blijkt een belangrijke rol te spelen in de 

praktijk van zelfzorg van respondenten. In dit hoofdstuk ga ik in op hoe spiritualiteit en 

levensbeschouwing verbonden zijn met zelfzorg. Daarmee geef ik antwoord op de laatste deelvraag 

van dit onderzoek: Welke plek neemt de eigen spiritualiteit of levensbeschouwing in binnen 

praktijken van zelfzorg van humanistisch geestelijk verzorgers? 

Spiritualiteit en levensbeschouwing blijken op twee manieren een rol te spelen in praktijken van 

zelfzorg van respondenten. Allereerst dienen zij als voedingsbron voor de dagelijkse activiteiten van 

zelfzorg die respondenten uitvoeren. Spiritualiteit en levensbeschouwing liggen daarmee aan de 

basis van de praktijk van zelfzorg. Een van de respondenten vertelt daar het volgende over:  

“Echt nadenken over wat is lijden, wat is kwaad, wat is goed, wat doe ik hier, wat heb ik hier te 
doen, hoe hangen mensen samen, wat is de natuur van de mens, dus echt die 
levensbeschouwelijke dingen die voedt als het ware die dagelijkse [zelfzorg].” (3:36) 

Ten tweede spelen spiritualiteit en levensbeschouwing een rol bij het zich verhouden tot het 

existentiële leed dat respondenten tegenkomen in hun eigen leven en hun werk. Eén respondent 

ervaart in haar spiritualiteit bijvoorbeeld een krachtbron, die haar helpt om zich te verhouden tot 

existentiële thema’s die zij tegenkomt in haar leven en zorg te dragen voor zichzelf:  

“Ik denk wel dat wij op een dieper niveau, existentieel toch wel een bepaalde eenzaamheid 
kennen als mens, en nou ja, daar moet je je toe verhouden en dan is dat levensbeschouwelijke 
spirituele ook troostrijk en voedend en daar kun je ook kracht uit halen. Ja, krachtbronnen, het 
zijn krachtbronnen. En die krachtbronnen, die heb je nodig ook om goed voor jezelf te blijven 
zorgen. En die zet je ook in in het werk.” (17:28) 

Een levensbeschouwing of spiritualiteit kan respondenten tevens helpen te accepteren dat het 

existentiële leed dat zij tegenkomen in hun werk niet hoeft te worden weggenomen of opgelost. Eén 

respondent vertelt bijvoorbeeld dat zijn levensbeschouwing hem helpt om genoegen te nemen met 

het kort kunnen meedragen van leed, waardoor hij een ander enige verlichting kan bieden. Een 

andere respondent vertelt dat zij zich door haar levensbeschouwing bewust is geworden van de plek 

die lijden in het leven heeft en dat dit bewustzijn haar helpt om met dat lijden om te gaan: 

“Misschien is dat wel waarom ik niet zo geraakt ben door het lijden, omdat ik, en dat is denk iets 
spiritueels, me heel bewust ben van de plek van lijden in het leven. En dat komt, hoe ik me meer 
in mensen verdiep, wordt dat heel erg gevoed denk ik door denkers, door hoe erover nagedacht 
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wordt. (…) Nadenken over de dood en over lijden en over kwetsbaarheid en over wat het leven 
eigenlijk inhoudt en hoe je een goed leven leidt en wat het eigenlijk echt moet doen om er een 
beetje wat van te maken, daar denk ik veel over na en ik denk dat dat wel in zekere zin iets 
spiritueels is en me ook helpt om te gaan met alles wat ik hier zie.” (3:34) 

Spirituele voedingsbronnen 

Respondenten voeden hun eigen spiritualiteit of levensbeschouwing, en daarmee hun praktijk 

van zelfzorg, op verschillende manieren. Allereerst blijkt de natuur een grote inspiratiebron te zijn 

voor veel respondenten. In de natuur zijn, geeft respondenten kracht, inspiratie en rust. Eerder 

kwam al een respondent aan bod, die aangaf een dag door het bos te gaan wandelen als zij nieuwe 

ruimte nodig had. Een andere respondent vertelt dat hij zich kan opladen aan de natuur, omdat de 

natuur gewoon ‘is’ en hij daardoor ook gewoon mag zijn: 

“Als ik over het weideveld loop, dan is, dat is gewoon een omstandigheid die er is en die er altijd 
zal zijn, en die gewoon ja, dus een zekere constantheid, ik voel heel veel verbinding met natuur, 
mag me er ook lekker over verwonderen. Dat vind ik heerlijk. Ja, een soort permanente ja, dus 
als spiritueel met een kleine s, daar kan ik me echt aan opladen.” (15:37) 

Een tweede spirituele voedingsbron vinden respondenten in het lezen van boeken en artikelen of het 

volgen van een aan spiritualiteit of levensbeschouwing gerelateerde cursus of opleiding. Een van de 

respondenten vertelt bijvoorbeeld dat het lezen van romans haar inspireert: 

“Ik lees veel romans, historische romans ook en dat voedt me enorm, omdat ik daarin, bepaalde 
romans dan, maar me leer inleven in andere mensen, het voortdurend aan het denken zet wat het 
dus is om mens te zijn (…), maar eigenlijk ook woorden vind voor wat ik al voel.” (3:35) 

Het volgen van opleidingen en cursussen rondom thema’s die raken aan spiritualiteit of 

levensbeschouwing biedt respondenten mogelijkheden om zich opnieuw te verbinden met hun 

levensbeschouwing of spiritualiteit. Opleidingen en cursussen die door respondenten worden 

genoemd, gaan over zijnsoriëntatie, compassie, spirituele bronnen en mindfulness. Ook geven 

respondenten aan studiedagen, weekenden of retraites te bezoeken die een bepaald thema centraal 

stellen dat hen inspireert. Eén respondent vertelt bijvoorbeeld over een weekend rondom het thema 

innerlijkheid dat hij zou bezoeken: 

“Het was ook een weekend waarbij je gewoon kon reflecteren en kon stilstaan bij jezelf, (…) dat 
je ook teruggaat over wat zijn eigenlijk mijn eigen bronnen of mijn inspiratiebronnen of mijn 
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voorbeelden en in hoeverre is dat nog levendig, die band daarmee en hoe kan ik het in de 
praktijk gebruiken?” (1:18) 

Ten derde kunnen gesprekken met anderen een bron van voeding vormen voor respondenten. Zo 

schrijft een respondent in zijn reflectiedagboek: “Voor mij zit dat in verdiepende, beschouwende 

gesprekken met anderen over leven en werk. Het zorgt ervoor dat ik mij bewust blijf waar ik mee 

bezig ben en waarom. Het zorgt ook voor een levenshouding die mij gelukkig maakt.” (4:14). 

Praktijken van spirituele zelfzorg 

Ik wil dit hoofdstuk beëindigen met het beschrijven van twee praktijken van spirituele zelfzorg 

die door twee respondenten werden beschreven. Deze praktijken zijn een illustratie van de 

creativiteit waarmee respondenten hun spirituele zelfzorg benaderen. De eerste praktijk heeft 

betrekking op de inspiratiemiddagen die een van de respondenten en haar collega’s eens in de drie 

maanden organiseerden, toen zij merkten hoe belangrijk inspiratie en bezieling waren in het doen 

van hun werk: 

“Want we zeiden weet je, we zijn altijd maar aan het hollen, maar soms moeten we ook ergens 
weer, van waaruit werken we, vanuit welke bezieling, wat raakt ons, wat eh, dus toen hebben we 
daar bewust dingen voor gedaan en dat was heel leuk, want de ene keer nam iedereen een 
muziekstuk mee waar die dan iets over kon vertellen wat belangrijk voor jou was. (…) En aan de 
ene kant dacht ik wel eens van ah moeten we weer (…) En dan ben je er en dan voel je pas 
hoeveel behoefte je er aan hebt hè, dat je dat je het eigenlijk gewoon nodig hebt.” (18:16) 

De inspiratiemiddagen lieten deze respondent het belang zien van geïnspireerd en bezield blijven 

werken. Ze herinnerden haar er ook aan dat die inspiratie en bezieling met regelmaat opgezocht 

moet worden om geïnspireerd en bezield te blijven. 

De tweede praktijk van spirituele zelfzorg die ik ten slot wil bespreken heeft betrekking op het 

vijfjaarlijkse bindingsgesprek met het HV. Een van de respondenten vertelde hoe zij dit gesprek en 

de voorbereiding van dat gesprek had ervaren als een manier om zich opnieuw te verbinden met 

haar levensbeschouwelijke bronnen: 

“In twee of drie A4 ofzo moest ik schrijven over mijn eigen humanistische bronnen en hoe die 
voor mij leefden en hoe die in mijn werk tot uiting kwamen, waarin het schuurde en dan was er 
per persoon was er een halfuur om daarbij stil te staan en daar vragen te stellen aan elkaar. En 
dat was wel heel mooi om echt gewoon even te denken van wat zijn nu ook alweer allemaal 
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precies mijn spirituele bronnen en hoe komen die eigenlijk terug in mijn werk. (…) Ja dat was 
echt wel mooie manier om weer even terug te gaan naar die bronnen.” (2:37) 

Hoewel het bindingsgesprek door het HV als toetsingsmoment wordt beschouwd, ervoer deze 

respondent het gesprek en de voorbereiding ervan niet als zodanig. Het bindingsgesprek is daarmee 

niet per se als praktijk van zelfzorg te definiëren, maar kan wel zo worden opgevat als een 

humanistisch geestelijk verzorger, zoals de respondent hierboven, de voorbereiding en het gesprek 

bewust ervaart als een moment om opnieuw verbinding te leggen met de eigen spiritualiteit en 

levensbeschouwing. 

4.4.1 Antwoord op de vierde deelvraag 

De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal stond, is welke plek de eigen spiritualiteit of 

levensbeschouwing inneemt binnen praktijken van zelfzorg van humanistisch geestelijk verzorgers. 

Spiritualiteit en levensbeschouwing blijken op twee belangrijke manieren een rol te spelen binnen 

zelfzorg. Ten eerste dienen zij als voedingsbron voor de dagelijkse praktijk van zelfzorg van 

respondenten. De spirituele voedingsbronnen waar respondenten uit putten zijn bijvoorbeeld de 

natuur, gesprekken met anderen en levensbeschouwelijke en spirituele literatuur. 

Ten tweede blijken spiritualiteit en levensbeschouwing respondenten te helpen bij het zich 

verhouden tot het existentiële leed dat zij tegenkomen. Spiritualiteit en levensbeschouwing helpen 

respondenten bijvoorbeeld te accepteren dat er in het leven sprake is van lijden en dat dit lijden niet 

opgelost hoeft te worden. Daarmee spelen spiritualiteit en levensbeschouwing een rol in het kunnen 

uithouden van existentieel lijden en breukervaringen, waardoor bij de begeleiding van die 

momenten geen aanvullende zelfzorg nodig is. 
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5. Conclusie 

In dit onderzoek is onderzocht welke rol praktijken van zelfzorg vervullen in de beroepspraktijk 

van humanistisch geestelijk verzorgers. Daarbij stonden de vraag ‘Werken praktijken van zelfzorg 

door in de omgang van humanistisch geestelijk verzorgers met existentieel leed en breukervaringen 

en zo ja, op welke manier?’ en een aantal bijbehorende deelvragen centraal. In het vorige hoofdstuk 

is antwoord gegeven op de deelvragen. In dit hoofdstuk zal aan de hand van de resultaten een 

antwoord worden gegeven op de hoofdvraag. Ik zal eerst ingaan op de praktijken van zelfzorg zelf, 

waarna ik beschrijf hoe die praktijken doorwerken in de humanistisch geestelijke verzorging. 

Een praktijk van zelfzorg wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een bewuste en doelgerichte 

activiteit, die beoefend wordt ten behoeve van de eigen weerbaarheid en het eigen welzijn. Uit dit 

onderzoek blijkt dat aan de basis van een praktijk van zelfzorg een grondhouding van zelfliefde 

dient te liggen, van waaruit de humanistisch geestelijk verzorger in afstemming op zichzelf 

praktijken van zelfzorg beoefent die gericht zijn op het eigen welzijn. De humanistisch geestelijk 

verzorgers die aan dit onderzoek hebben meegewerkt blijken een omvangrijke praktijk van zelfzorg 

te hebben. Verspreid over zes dimensies van zelfzorg beoefenen zij verscheidene praktijken die hen 

ondersteunen in de zorg voor zichzelf. Drie van die dimensies liggen aan de basis van hun praktijk 

van zelfzorg, namelijk de lichamelijke, relationele en spirituele dimensies.  

Uit dit onderzoek blijkt dat er binnen de praktijken van zelfzorg die door de humanistisch 

geestelijk verzorgers uitgevoerd worden een onderscheid gemaakt kan worden tussen preventieve 

en curatieve praktijken. Grofweg kan geconcludeerd worden dat preventieve praktijken met 

regelmaat of op een continue basis door humanistisch geestelijk verzorgers uitgevoerd worden. Het 

kan dan gaan om praktijken die te maken hebben met beweging, bijvoorbeeld het op de fiets naar je 

werk gaan of het met cliënt meelopen na afloop van een gesprek. Ook zelfreflectie als een praktijk 

van zelfzorg die door humanistisch geestelijk verzorgers beoefend wordt, heeft een preventief 

karakter. Curatieve praktijken, die worden ingezet als reactie op een voorval, vinden incidenteler 

plaats en worden vaker acuut door humanistisch geestelijk verzorgers ingezet. Als zich een incident 

heeft voorgedaan, gaat het bijvoorbeeld om een praktijk als het uitreiken naar een ander. Als 

humanistisch geestelijk verzorgers merken emotioneel vol te zitten en geen ruimte meer hebben, 

bijvoorbeeld nadat zij een overlijden hebben begeleid, kan het gaan om een praktijk als het gaan 

wandelen in de natuur. 

De meeste activiteiten die de humanistisch geestelijk verzorgers met betrekking tot hun praktijk 

van zelfzorg ondernemen, zijn doelgericht en bewust. Het streven naar afwisseling in de dag als 
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manier om energie te verdelen is een voorbeeld van zo’n doelgerichte en bewuste praktijk. Uit het 

onderzoek komen echter ook situaties naar voren die door een aantal humanistisch geestelijk 

verzorgers uit dit onderzoek worden ervaren als momenten van zelfzorg, maar die door het niet-

bewuste en niet-doelgerichte karakter niet binnen een praktijk van zelfzorg zoals die in dit 

onderzoek is gedefinieerd passen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ervaren van zelfzorg in de 

ontmoeting met een cliënt. Hoewel de humanistisch geestelijk verzorgers uit dit onderzoek 

aangeven soms zelfzorg te ervaren in een ontmoeting met een cliënt past deze ervaring niet in de 

definitie van wat een praktijk van zelfzorg is. 

De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat praktijken van zelfzorg een onmisbaar element 

vormen in het vak van de humanistisch geestelijk verzorger. Het beoefenen van zelfzorg maakt het 

uitvoeren van het vak mogelijk en het zorgt ervoor dat je een betere humanistisch geestelijk 

verzorger wordt. Dat heeft te maken met de doelen die humanistisch geestelijk verzorgers nastreven 

met hun praktijk van zelfzorg, namelijk het afgestemd zijn op de unieke ander en het volledig 

aanwezig kunnen zijn bij die ander. Daarnaast helpt de beoefening van zelfzorg bij de omgang met 

de grenzeloosheid en de eenzaamheid die door sommigen als een kenmerk van het vak wordt 

ervaren. 

Het onderscheid tussen preventieve en curatieve praktijken van zelfzorg dat ik hierboven 

gebruikte bij de beschrijving van die praktijken is eveneens zinvol bij het beschrijven van de manier 

waarop een praktijk van zelfzorg doorwerkt in het vak van de humanistisch geestelijk verzorger. Dit 

onderzoek heeft laten zien dat een groot deel van de praktijken van zelfzorg die humanistisch 

geestelijk verzorgers beoefenen preventief van karakter is. Die preventieve praktijken van zelfzorg 

lijken de reden te zijn dat de begeleiding van breukervaringen en existentieel leed geen aanvullende 

zelfzorg nodig heeft. Daarmee klopt de vooronderstelling waarop dit onderzoek zich in eerste 

instantie baseerde, dat de begeleiding van breukervaringen en existentieel leed aanvullende zelfzorg 

vraagt, niet. Humanistisch geestelijk verzorgers geven namelijk aan dat het beoefenen van 

praktijken van zelfzorg hen helpt om niet verstrikt te raken in de ervaringen die zij tijdens hun werk 

opdoen. Daarnaast blijkt dat de eigen spiritualiteit en levensbeschouwing, en het blijven voeden 

daarvan, humanistisch geestelijk verzorgers helpt zich te verhouden tot de existentiële thema’s die 

zij tegenkomen tijdens hun werk. Het beoefenen van preventieve praktijken van zelfzorg helpt 

humanistisch geestelijk verzorgers onder andere dichtbij zichzelf te blijven, zorgt ervoor dat 

opgedane ervaringen door kunnen stromen en dat er ruimte ontstaat voor nieuwe indrukken. 

Preventieve praktijken van zelfzorg lijken er daarmee voor te zorgen dat de begeleiding van 

breukervaringen en existentieel leed geen aanvullende zelfzorg nodig heeft. 
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Bij situaties die wel om aanvullende zelfzorg vragen, beoefenen humanistisch geestelijk 

verzorgers curatieve praktijken van zelfzorg. Door het uitreiken naar een ander kan een 

humanistisch geestelijk verzorger zijn of haar verhaal kwijt en kan hij of zij een manier vinden om 

zich opnieuw te verhouden tot de opgedane ervaring. Daarnaast helpen curatieve praktijken van 

zelfzorg humanistisch geestelijk verzorgers afstand te nemen van een situatie en deze te analyseren; 

zelf of met anderen. 

Concluderend kan worden gesteld dat praktijken van zelfzorg het mogelijk maken voor 

humanistisch geestelijk verzorgers om hun vak uit te voeren. Preventieve praktijken van zelfzorg 

zorgen ervoor dat zij afgestemd op de ander aanwezig kunnen blijven bij de breukervaringen en het 

existentiële leed waar die ander doorheen gaat. 
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6. Discussie 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten in verband gebracht met de eerder besproken 

literatuur. Verder wordt ingegaan op de mogelijke beperkingen van dit onderzoek en worden 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 

Dit onderzoek had als doelstelling inzicht te krijgen in de beoefening van zelfzorg door 

humanistisch geestelijk verzorgers, door onderzoek te doen naar praktijken van zelfzorg. Onder 

praktijken van zelfzorg werden de bewuste en doelgerichte activiteiten verstaan die gericht zijn op 

de bevordering van weerbaarheid en welzijn (Butler et al., 2019; MacIntyre, 2007). De term 

‘praktijken’ vormde in dit onderzoek een kader waarmee het onderwerp zelfzorg afgebakend werd. 

Enerzijds had dat de uitwerking dat het onderzoek gefocust bleef op de zelfzorg die humanistisch 

geestelijk verzorgers bewust en doelgericht uitvoeren. Anderzijds bleek dat het kader van praktijken 

ook ervaringen van zelfzorg uitsloot, zoals de zelfzorg die door sommige respondenten in de 

ontmoeting met cliënten werd ervaren. Deze respondenten vertelden in bepaalde situaties lichter uit 

gesprekken met cliënten en patiënten te komen, bijvoorbeeld als zij het gevoel hadden dat er écht 

contact plaatsvond. In deze situaties kan sprake zijn van wat door Hartmut Rosa (in Alma, 2020) 

resonantie wordt genoemd. Alma (2020) beschrijft hoe er door resonantie in de relatie tussen 

mensen soms iets tot trillen wordt gebracht, waardoor iets het gesprek of de relatie overstijgt. Of 

zich in de gesprekken die respondenten beschreven resonantie voordeed en hoe resonantie 

samenhangt met het ervaren van zelfzorg wordt in dit onderzoek niet duidelijk. Vervolgonderzoek 

zou hier verder op in kunnen gaan. 

Een resultaat uit dit onderzoek is dat er binnen praktijken van zelfzorg een onderscheid kan 

worden gemaakt tussen preventieve en curatieve zelfzorg. In de literatuur komt dit onderscheid als 

zodanig nog niet naar voren. Het indelen van praktijken blijkt ook in alle gevallen niet evident. Een 

praktijk van zelfzorg zoals fietsend naar je werk gaan, zou zowel binnen preventieve als curatieve 

zelfzorg kunnen worden geschaard, afhankelijk van hoe strikt curatief wordt opgevat. Om die reden 

kan er in het vervolg voor worden gekozen om het strikte onderscheid tussen preventief en curatief 

op te heffen en in plaats daarvan een schaal te ontwikkelen om praktijken van zelfzorg op in te 

delen. 

Ondanks dat het onderscheid tussen preventief en curatief niet in alle praktijken van zelfzorg 

duidelijk opging, heeft het wel duidelijk gemaakt wat het begeleiden van breukervaringen en 

existentieel leed aan zelfzorg vraagt. Waar de literatuur aangeeft dat het begeleiden van 
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breukervaringen kan leiden tot een hoger risico op een burn-out of compassiemoeheid (Hotchkiss & 

Lesher, 2018; Van Dijke et al., 2022), laat dit onderzoek zien dat de begeleiding bij breukervaringen 

en existentieel leed humanistisch geestelijk verzorgers niet de meeste stress oplevert en dat deze 

momenten daarom geen aanvullende zelfzorg vragen. Het regelmatig beoefenen van praktijken van 

preventieve zelfzorg zorgt ervoor dat breukervaringen geen curatieve zelfzorg nodig hebben. 

In die preventieve zelfzorg die eraan bijdraagt dat breukervaringen geen aanvullende zelfzorg 

nodig hebben, spelen levensbeschouwing en spiritualiteit een grote rol. Een geïnspireerde 

levensbeschouwing en spiritualiteit helpen respondenten namelijk om zich te verhouden tot dat wat 

zij tijdens hun werk meemaken en bieden hen troost. Daarmee vervullen levensbeschouwing en 

spiritualiteit de rol van “cushion of support” (Dombo en Gray, 2013, p.96). Door hun 

levensbeschouwing en spiritualiteit geïnspireerd te houden, krijgen de breukervaringen die 

respondenten begeleiden een plek om te landen. Daarmee bieden levensbeschouwing en 

spiritualiteit een manier om zich te oriënteren bij het begeleiden van leed (Kianpour, 2013). De 

inspiratie die voor een levensbeschouwing en spiritualiteit zo belangrijk zijn (Radey & Figley, 

2007) vinden humanistisch geestelijk verzorgers in de natuur, literatuur en in gesprek met anderen. 

Al deze inspiratiebronnen worden ook in de literatuur genoemd (Butler et al., 2019). 

Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat humanistisch geestelijk verzorgers groot belang 

hechten aan het beoefenen van zelfzorg in hun werk. Een praktijk van zelfzorg is een onmisbaar 

element in de beroepspraktijk van de humanistisch geestelijk verzorger. Ook in de literatuur wordt 

zelfzorg gezien als een centraal en integraal onderdeel van de beroepspraktijk van geestelijk 

verzorgers (Vaccarino & Gerritsen, 2013). Daarbij wordt in de literatuur het doel van zelfzorg 

beschreven als het voorkomen van werkgerelateerde stress en het bevorderen van de gezondheid en 

het welzijn (Butler et al., 2019). Uit dit onderzoek blijkt dat humanistisch geestelijk verzorgers de 

doelen van zelfzorg zelf meer in de uitvoering van hun werk zoeken, namelijk in het kunnen 

afstemmen op een ander en het volledig aanwezig kunnen zijn bij die ander. De beoefening van 

zelfzorg sluit daarmee aan bij de intrinsieke praktijkdoelen van de humanistisch geestelijke 

verzorging. Of de doelen van zelfzorg die in dit onderzoek naar voren komen specifiek zijn voor de 

humanistisch geestelijke verzorging wordt niet duidelijk. 

De beide doelen die humanistisch geestelijk verzorgers met de beoefening van zelfzorg beogen, 

vinden aansluiting in de theorie over lichamelijke gewaarwording en de afstemming op het eigen 

lichaam als basiselementen van zelfzorg (Van den Bossche, 1998; Verhaeghe, 2018). Verhaeghe 
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(2018) stelt dat als ik niet in verbinding sta met mijzelf en mijn lichaam de verbinding met een 

ander niet mogelijk is. Dat wordt beaamd door de humanistisch geestelijk verzorgers uit dit 

onderzoek. Zelfgewaarwording en de verbinding met het eigen lichaam leveren een houding van 

aandachtige waarneming op (Verhaeghe, 2018), die van belang is om volledig bij de ander te 

kunnen zijn. Praktijken van zelfzorg die zelfgewaarwording en afstemming op het eigen lichaam 

bevorderen, ondersteunen humanistisch geestelijk verzorgers daarmee in het kunnen afstemmen op 

de ander en het volledig bij de ander aanwezig kunnen zijn. 

(Zelf)reflectie komt in dit onderzoek naar voren als een praktijk van zelfzorg die voor alle bij dit 

onderzoek betrokken humanistisch geestelijk verzorgers belangrijk is. Door middel van 

(zelf)reflectie kunnen humanistisch geestelijk verzorgers erachter komen waar hun grenzen liggen 

en hoe zij goed voor zichzelf kunnen zorgen (Dubbeldam & Mooren, 2012; Dohmen, 2007; 

Verhaeghe, 2018). De kennis die uit (zelf)reflectie voorkomt, leidt echter niet automatisch tot een 

een goede praktijk van zelfzorg. Daar zijn geduld, oefening en zelfliefde voor nodig (Dohmen, 

2007; Verhaeghe, 2018). Dat blijkt ook uit dit onderzoek. De humanistisch geestelijk verzorgers uit 

dit onderzoek geven aan dat het niet altijd lukt hun eigen grenzen te respecteren, ook als zij weten 

waar die grenzen zitten. Zelfliefde zien zij daarom als een noodzakelijk onderdeel van een praktijk 

van zelfzorg. Een praktijk die vanuit zelfliefde komt, vervalt minder snel in iets dat als een taak 

wordt ervaren. Dat wordt onderschreven door Verhaeghe (2018), die waarschuwt dat zelfzorg die 

slechts vanuit rationeel beredeneerde zelfkennis komt sneller verwordt tot iets dat moet. Een goede 

praktijk van zelfzorg is daarom gebaseerd op rationele zelfkennis die door middel van zelfreflectie 

is verworven én zelfkennis door zelfgewaarwording en lichamelijk aanvoelen. 

Naast het verhoogde risico op een burn-out wordt in de literatuur ook gewaarschuwd voor het 

verhoogde risico op compassiemoeheid bij de begeleiding van existentieel leed en breukervaringen 

(Figley, 2002; Van Dijke et al., 2022). Compassie is in het werk van geestelijk verzorgers 

onmisbaar. Langdurige blootstelling aan het leed van een ander kan echter compassiestress 

veroorzaken. In het huidige onderzoek wordt compassiestress of compassiemoeheid niet als zodanig 

genoemd door de humanistisch geestelijk verzorgers. Wel benoemen diverse humanistisch 

geestelijk verzorgers dat het langdurig begeleiden van heftig lijden te veel kan worden. Zij geven 

aan dan ruimte voor zichzelf nodig te hebben. Een aantal humanistisch geestelijk verzorgers geeft 

aan dat het kan voorkomen dat zij na het langdurig meemaken van leed een minder ruime blik 

krijgen en hun werk met een meer zakelijke of functionele blik gaan benaderen. In hoeverre zij in 

die gevallen last hebben van compassiestress is niet duidelijk, maar wel duidelijk is dat zij op die 
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momenten de aandachtige blik die nodig is voor het uitvoeren van hun vak even niet meer kunnen 

opbrengen. 

6.1 Beperkingen onderzoek 

Een beperkende factor in dit onderzoek is de kleine dataset waarmee gewerkt is; er zijn slechts 

elf respondenten bij dit onderzoek betrokken. De diversiteit in de groep respondenten was groot; in 

leeftijd en in het aantal jaar werkervaring, maar voornamelijk in de werkplekken waar de 

respondenten werkzaam waren. Aan de ene kant levert die laatste factor het voordeel op dat de 

resultaten niet beperkt blijven tot één werkplek, maar zelfzorg onderzocht is binnen een brede 

vertegenwoordiging van werkcontexten. Aan de andere kant heeft de diversiteit van de 

respondenten en de kleine dataset tot gevolg dat de uitkomsten van het onderzoek moeilijk te 

generaliseren zijn. Aangezien er echter nog weinig onderzoek is verricht naar praktijken van 

zelfzorg binnen de (humanistisch) geestelijke verzorging is een exploratief, breder onderzoek juist 

interessant. 

Hoewel een groot aantal werkvelden vertegenwoordigd was, ontbraken er respondenten die bij 

justitie werkzaam zijn. Een van de respondenten in dit onderzoek gaf aan dat hij meer moeite had 

met het leed dat voortkomt uit geweld dat mensen elkaar aandoen dan het leed dat bij het leven 

hoort. Deze respondent is de enige respondent die dit onderscheid zo expliciet maakt. Het is 

mogelijk dat humanistisch geestelijk verzorgers die werkzaam zijn bij justitie dit onderscheid vaker 

maken. Daarmee is het een beperking dat in dit onderzoek geen respondenten vanuit justitie zijn 

geïncludeerd. 

Dit onderzoek richt zich in de breedte op het onderwerp zelfzorg en beperkt zich niet tot één 

dimensie van zelfzorg. De brede definitie van zelfzorg die in dit onderzoek gebruikt wordt, kan als 

een beperking van dit onderzoek worden beschouwd. Van een aantal dimensies van zelfzorg is geen 

compleet beeld ontstaan, omdat er geen ruimte was om alle dimensies van zelfzorg te behandelen in 

de dataverzameling. De omvang van dit onderzoek was daarvoor te klein. Daarnaast kwam uit de 

dataverzameling naar voren dat een aantal dimensies van zelfzorg aan de basis van de praktijk van 

zelfzorg van de respondenten lag. Daarom is voornamelijk op deze dimensies doorgevraagd, 

waardoor andere dimensies minder aan bod kwamen. 
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De respondenten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, deden dat vanuit hun eigen 

belangstelling voor het onderwerp zelfzorg en omdat zij het een belangrijk onderwerp vinden. Het 

is mogelijk dat hun positieve beeld van zelfzorg en hun interesse voor het onderwerp de resultaten 

van dit onderzoek beïnvloed hebben, vooral daar waar het gaat om het belang dat zij aan het 

beoefenen van zelfzorg hechten. Dat er geen tegengeluid is gehoord kan als een beperking van dit 

onderzoek worden gezien. 

Dit onderzoek is exploratief van aard en kan daarom worden beschouwd als aanleiding voor het 

uitvoeren van grootschaliger kwalitatief onderzoek. 

6.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Zoals eerder is besproken, richt dit onderzoek zich vanwege het exploratieve karakter op alle 

dimensies van zelfzorg. Het zou waardevol kunnen zijn om een vervolgonderzoek te richten op één 

of twee (minder uitgediepte) dimensies, zoals de beroepsmatige/professionele dimensie en de rol 

van de zendende organisatie en de werkgever. Hoe brengen werkgevers en zendende organisaties 

zelfzorg bij geestelijk verzorgers onder de aandacht? Hoe maken ze hier ruimte voor en werkt dat 

volgens de geestelijk verzorgers? 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat spiritualiteit en levensbeschouwing een belangrijke rol 

spelen binnen de praktijk van zelfzorg van humanistisch geestelijk verzorgers. Het is de vraag of 

spiritualiteit en levensbeschouwing in andere denominaties van de geestelijke verzorging binnen 

zelfzorg op een andere manier worden ingevuld of een andere rol spelen. Een vervolgonderzoek zou 

een expliciete vergelijking tussen denominaties kunnen maken of zich kunnen richten op een andere 

denominatie. 

Afstand-nabijheid komt in dit onderzoek naar voren als een thema binnen zelfzorg. Afstand en 

nabijheid spelen bijvoorbeeld een rol in situaties waarin humanistisch geestelijk verzorgers 

meegezogen worden, omdat de afstand niet meer goed kan worden bewaard. Ook in dagelijkse 

situaties is het geregeld afstand nemen belangrijk, bijvoorbeeld om weer ruimte te maken voor 

nieuwe indrukken. Ook nabijheid is echter belangrijk binnen de geestelijk verzorger, omdat contact 

met een ander in nabijheid plaatsvindt. Een vervolgonderzoek zou dieper in kunnen gaan op de rol 

van en spanning tussen afstand en nabijheid in het werk van geestelijk verzorgers en de rol die 

zelfzorg daarbij speelt. 
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Respondenten in dit onderzoek geven aan dat grenzeloosheid, en dan vooral de grenzeloosheid 

binnen het nuldelijns- of presentiewerk, een leegloopfactor is binnen de geestelijke verzorging. Het 

is interessant om hier nader onderzoek naar te doen, omdat presentie binnen de meeste werkvelden 

van de geestelijke verzorging een belangrijke taak is. Hoe houden grenzeloosheid en presentiewerk 

verband met elkaar? En hoe verhouden geestelijk verzorgers zich tot het presentiewerk? 

Een laatste aanbeveling voor vervolgonderzoek heeft te maken met het woord ‘stroming’, dat 

door de helft van de respondenten wordt gebruikt zonder dat er specifiek naar dat woord is 

gevraagd. Stroming wordt door de respondenten in verband gebracht met innerlijke beweging, met 

het door kunnen stromen van ervaringen, waardoor zij een plekje kunnen krijgen. Stromen lijkt te 

maken te hebben met de beoefening van zelfzorg of als uitkomst van zelfzorg gezien te worden. Dit 

onderzoek levert niet genoeg informatie op om heel concreet aan te kunnen geven waar stroming 

voor humanistisch geestelijk verzorgers om draait en hoe stroming en zelfzorg samenhangen. 

Vervolgonderzoek zou dit verband nader kunnen onderzoeken. 
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8. Bijlagen 

8.1 Bijlage I - Interviewguide 

Introductie Naam, leeftijd, aantal jaren werkzaam als 
geestelijk verzorger, werkzaam bij

Goede zelfzorg - Wat versta jij onder zelfzorg? / Wat betekent 
zelfzorg voor jou? 

- Wat valt er volgens jou niet onder zelfzorg?
- Waarom doe jij aan zelfzorg? 
- Is zelfzorg belangrijk voor hgv’ers volgens 

jou? Zo ja, waarom (specifiek voor hgv’ers)?
Praktijken van 
zelfzorg

Eventueel focus op 
onderscheid: lichamelijke, 
werkgerelateerde, 
emotionele,  relationele en 
psychologische zelfzorg.

Je hebt de afgelopen week of weken een 
reflectiedagboek bijgehouden over zelfzorg. Ik 
heb daarin kunnen lezen wat je zoal doet aan 
zelfzorg. 
- Als je terugkijkt op het bijhouden van dat 

dagboek en wat je aan zelfzorg hebt gedaan. 
Hoe zorg jij dan voor jezelf? 

- Wat doe je zoal aan zelfzorg?
Spirituele zelfzorg In de literatuur over zelfzorg wordt spiritualiteit 

of levensbeschouwing gezien als iets dat inspiratie 
biedt in het werk als geestelijk verzorger en daarin 
ook steun kan bieden op momenten dat je in je 
werk in aanraking komt met iets heftigs. Dat 
wordt wel benoemd met termen als 
inspiratiebronnen, levensbeschouwelijke bronnen 
of humuslaag. 
- Hoe kijk jij daar tegenaan? Herken je dat die 

levensbeschouwelijke bronnen een rol kunnen 
spelen in zelfzorg? 

- Speelt jouw eigen levensbeschouwing/
spiritualiteit een rol in de manier waarop je in 
je werk met bijvoorbeeld existentieel lijden 
omgaat? Zo ja, hoe? 

- Wat zijn jouw (levensbeschouwelijke) 
inspiratiebronnen op momenten dat je 
bijvoorbeeld met een existentieel lijden 
geconfronteerd wordt? 

- Hoe zet je die bronnen in?
Zelfzorg bij 
breukervaringen

- Kom je in je werk wel eens situaties tegen die 
op jou persoonlijk een indruk maken (die je 
bijvoorbeeld mee naar huis neemt of die nog 
lang in je hoofd blijven zitten)? Zo ja, hoe ga je 
met die situaties om? Wat doe je? Hoe ga je te 
werk?

- Wat voor situaties maken echt een indruk op 
je? Hoe vaak kom je dat soort situaties tegen?

- Hoe merk jij dat een situatie indruk heeft 
gemaakt?

- Heb je een bepaalde manier om daarmee om te 
gaan? Zo ja, hoe ben je op die manier van 
omgaan gekomen?

- Speelt zelfzorg een rol in het omgaan met deze 
situaties? Zo ja, hoe? 

- Spelen die levensbeschouwelijke bronnen waar 
we het net over hadden hier nog een rol in? 
Hoe zet je die op zo’n moment in?
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8.2 Bijlage II - Format reflectiedagboek 

Reflectiedagboek zelfzorg 

Het onderzoek voor deze masterthesis richt zich op de beoefening van zelfzorg door 
humanistisch geestelijk verzorgers, specifiek waar het gaat om het omgaan met existentiële 
ervaringen in de geestelijke begeleiding. Existentiële ervaringen zijn bijvoorbeeld 
ervaringen van ziekte, verlies, vrijheidsbeperkingen of geweld. Deze ervaringen kunnen 
ervoor zorgen dat mensen zich geconfronteerd voelen met zingevingsvragen of 
levensvragen en het gevoel hebben de weg kwijt te zijn. Deze masterthesis richt zich op de 
vraag wat de begeleiding van deze existentiële ervaringen aan zelfzorg vraagt. 

Naam: 
Datum/periode van reflectie: 

Instructie: 
Houd één of twee werkweken lang een reflectiedagboek bij waarin je reflecteert op de zelfzorg die 
je zelf hebt beoefend. Houd daarbij zoveel mogelijk de volgende vragen aan: 

1. Wat heb ik vandaag/deze week aan zelfzorg gedaan? 

2. Waren er bepaalde momenten tijdens de werkdag/werkweek waarop ik merkte dat ik behoefte 
had aan tijd voor mezelf/zelfzorg? Zo ja, wanneer deden die momenten zich voor? Waarom had 
ik op die momenten behoefte aan zelfzorg? 

3. Waar bestaat mijn praktijk van zelfzorg zoal uit? Op welk vlak(ken) zorg ik vooral goed voor 
mezelf? (Denk bijvoorbeeld aan lichamelijk, emotioneel, relationeel, spiritueel, etc.) 

4. Werkt de manier waarop ik nu voor mezelf zorg? Hoe zou ik beter voor mezelf kunnen zorgen? 

5. Eventuele overige opmerkingen/reflecties. 
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8.3 Bijlage III - Oproeptekst respondentenwerving 

Informatiebrief respondenten scriptieonderzoek 

Humanistisch geestelijke verzorging en zelfzorg 

Zelfzorg 

Geestelijk verzorgers begeleiden mensen op momenten dat het leven niet meer vanzelfsprekend 
lijkt. Ziekte, het verlies van een naaste, geweld of een andere ingrijpende gebeurtenis kan ervoor 
zorgen dat mensen zich genoodzaakt zien hun levensvisie opnieuw te bezien. De vraag kan 
opkomen hoe zij verder moeten met hun leven. Geestelijk verzorgers zijn er op dat soort momenten 
om hen te helpen hun situatie te onderzoeken en nieuwe houvast te vinden in hun leven. 

De begeleiding bij deze ervaringen kan ervoor zorgen dat het vak van de geestelijk verzorgers op 
den duur op emotioneel en geestelijk gebied veel kan vragen. Het beoefenen van zelfzorg wordt 
gezien als een belangrijke factor bij het kunnen blijven omgaan met en aanwezig blijven bij 
existentieel lijden. Er is echter nog weinig bekend over zelfzorg binnen de geestelijke verzorging. 

Onderzoek 

In het kader van een masterscriptie voor de master Humanistiek aan de Universiteit voor 
Humanistiek is er een onderzoek opgezet naar praktijken van zelfzorg bij de omgang met 
existentiële ervaringen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door masterstudent Johanneke Klaassens. 
Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek, documentanalyse en persoonlijke interviews met 
humanistisch geestelijk verzorgers. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in 
wat de begeleiding van existentiële ervaringen aan zelfzorg vraagt. 

Uw antwoorden op de vragen in het persoonlijke interview en de reflecties in het reflectiedagboek 
worden vertrouwelijk behandeld en volledig geanonimiseerd. Uw naam en contactgegevens worden 
afzonderlijk van uw antwoorden op de vragen opgeslagen en alleen gebruikt om u na afloop van het 
onderzoek de resultaten van het onderzoek toe te sturen (als u daar belangstelling voor heeft). U 
mag te allen tijde uw toestemming voor het afnemen van het interview intrekken en uw deelname 
aan het onderzoek stoppen zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. Uw gegevens en de 
antwoorden op de vragen uit het interview en de reflecties in het reflectiedagboek zullen dan uit het 
onderzoek worden verwijderd.  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8.4 Bijlage IV - Informed consent-formulier 

Toestemmingsformulier respondenten 

Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming voor het archiveren van uw mondelinge 

interview en reflectiedagboek en het beschikbaar maken van uw interview en reflectiedagboek 

aan de onderzoeker. U keurt het gebruik van uw interview en reflectiedagboek goed ten behoeve 

van het onderzoek naar zelfzorg bij humanistisch geestelijk verzorgers. 

1. Deelnemen aan de studie  
• Ik heb dit Informed Consent formulier gelezen en begrepen.  
• Ik heb de informatie over het onderzoek op de informatiebrief voor respondenten 

gekregen en gelezen of het is aan mij uitgelegd. Ik heb de mogelijkheid gehad om 
vragen over het onderzoek te stellen en deze vragen zijn naar mijn tevredenheid 
beantwoord.  

• Ik stem vrijwillig toe deelnemer aan het onderzoek te zijn en begrijp dat ik kan het 
beantwoorden van vragen kan weigeren en dat ik mij kan terugtrekken uit het 
onderzoek te allen tijde, zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven.  

• Ik begrijp dat deelname aan het onderzoek inhoudt dat ik deelneem in een 
individueel interview waarvan een geluidsopname wordt gemaakt en dat ik een 
reflectiedagboek bijhoud. 

2. Het gebruik van de informatie in het onderzoek  
• Ik begrijp dat de informatie die ik verstrek zal worden gebruikt voor een onderzoek 

in het kader van een masterscriptie en eventueel geanonimiseerd kan worden 
gepubliceerd. 

• Ik ga ermee akkoord dat mijn informatie geanonimiseerd kan worden geciteerd in 
deze manieren van verspreiding.  

• Ik begrijp dat de over mij verzamelde persoonlijke informatie die mij kan 
identificeren, zoals mijn naam of waar ik woon, op een vertrouwelijke manier zal 
worden gebruikt en niet zal worden gedeeld met anderen. 

Handtekeningen 

___________________                        __________________
Naam deelnemer       Handtekening 

 _____________________                        ______________________  
 Naam interviewer         Handtekening                                

  _______________________ 
       Datum  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8.5 Bijlage V - Lijst met inductieve en deductieve codes 

Deductieve codes - Inductieve codes 
Wat is zelfzorg? 

 Balans/evenwicht 

 Grondhouding van zelfzorg 

 Zelfliefde 

 Stroming 

 Afstemming op jezelf 

Wat is niet zelfzorg? 

 Anderen voorop stellen 

 Contacten niet beëindigen 

 De held uithangen 

 Druk op jezelf leggen 

 Geen zin meer hebben 

 Geleefd worden / jezelf oprekken 

 Niet kunnen focussen 

 Over je grens gaan 

 Overzicht kwijt zijn 

 Zelfzorg moeten / als taak zien 

 Lichamelijke signalen voelen 

  Hoofdpijn 

  Spanning 

  Moe/futloos zijn 

Doel zelfzorg 

 Nieuwsgierigheid blijven voelen 

 Opladen 

 Afstemming op ander 

 Geen routine 

 Vitaal blijven 

 Volledig aanwezig kunnen zijn 

 Werkdruk aankunnen 

 Burn-out voorkomen 

Waarom zelfzorg? 

 Oncontroleerbaarheid vak 

 Grenzeloosheid / presentie 

 Eenzaamheid 

 Doelgroep / onderwerpen vragen zelfzorg 

Wanneer extra zelfzorg? 

 Coronacrisis 

 Eigen levensvragen / herkenning 

 Incident in relatie 

 Geraakt worden 

 Uitzichtloosheid / machteloosheid 

 Opeenstapeling leed / werk 

 Te veel van jezelf vragen 

 Positief geraakt worden 

 Breukervaringen 

 Begeleiden van overlijden 

Praktijken van zelfzorg 

 Lichamelijke praktijken 

  Sporten/bewegen 

  Gezond eten 

  Slapen 

  Tuinieren 

  Sauna 

  Verankeren in je lichaam 

  Regelmatige leefstijl 

  Fietsend naar werk 

 Relationele praktijken 

  Vrienden 

  Collega’s/vakgenoten 

  Thuis de dag bespreken 

  Jezelf tonen 

  Hulp vragen 

  In het contact/de ontmoeting 

  Uitreiken naar anderen 

  Rol van team 

  

Emotionele praktijken 

91



Afstand nemen 

  Pauze tussen gesprekken 

  Reistijd 

  Ruimte nemen voor jezelf 

  Voorbereiden op gesprekken 

  Werk goed afsluiten 

  Hoofd leegmaken 

  Afwisseling in de dag 

  Grenzen bewaken 

Psychologische praktijken 

 Reflectie 

  Reflectie op het vak 

  Zelfreflectie 

  Reflectie op gesprekken 

  Waarom doe ik dit vak? 

  Zelfkennis 

 Levenshouding 

  Eigen welzijn gaat voor 

  Niet hoeven bewijzen 

  Jezelf niet te serieus nemen 

  Leed hoort bij het leven 

 Intellectueel 

  Artikelen lezen / schrijven 

  Cursus/opleiding 

  Vaardigheden vak onderhouden 

  Verdieping vinden in het vak 

Beroepsmatige praktijken 

 Intervisie/supervisie 

 Geestelijke verzorging 

  

Spirituele praktijken 

 Alleen zijn 

 Creatieve activiteiten ondernemen 

 Bindingsgesprek 

 Reflectie op levensbeschouwing 

 Natuur 

 Verbinding met grotere geheel 

 Verbinding met inspiratiebronnen 

 Gevoed worden 

 Mindfulness 

 Geïnspireerd blijven 

Overige praktijken 

 Afspraken afzeggen 

 Niet fulltime werken 

 Thuiswerken 

Inspiratiebronnen 

Zelfzorg is moeilijk 

 Werkdruk 

 Appèl van de ander 

 Agenda niet zelf kunnen beheren 

 Afstand en nabijheid 

 Te laat met zelfzorg 

 Geen prioriteit zelfzorg 

 Leerproces 

Overige codes 

 Zelfzorg preventief 

 Zelfzorg reactief 

 Zelfzorg buiten werkdag 

 Zelfzorg tijdens werkdag 

 Vergelijking beroepsgroepen 

 Proces reflectiedagboek 

 Perspectief op HGV 
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