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Abstract 

 

Deze scriptie, Psychiatrie & zingeving. Een onderzoek naar zingeving bij de RIBW N&R, is 

onderdeel van de master Theologie & Geestelijke verzorging van de Universiteit Utrecht 

studiejaar 2012/2013. 

Ten eerste omvat de scriptie een literatuuronderzoek (hst. 1 & 2), waarin wordt beschreven: de 

historische relatie tussen psychiatrie en zingeving c.q. religie; de relatie tussen zingeving c.q. 

levensbeschouwing enerzijds en de ggz en psychopathologie anderzijds; de relatie tussen 

levensbeschouwing en hallucinaties; en (de geschiedenis van) de herstelbenadering. 

Ten tweede omvat de scriptie een empirisch onderzoek (hst.3), waarin een antwoord wordt 

gezocht op de vraag: In hoeverre komt het aanbod van de RIBW N&R op het gebied van zingeving 

tegemoet aan de behoeften en wensen van haar cliënten?.  

Middels een online-survey onder cliënten worden hun behoeften in en tevredenheid met het 

aanbod van de RIBW N&R op het gebied van zingeving onderzocht. Ook wordt onderzocht of de 

behoeften en wensen van cliënten met bijzondere ervaringen verschillen van die van andere 

cliënten. 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat cliënten relatief veel behoefte hebben aan 

aandacht voor zingeving in het aanbod van de RIBW N&R. Met het algehele aanbod op dit gebied 

zijn cliënten redelijk tevreden, hoewel dit varieert per onderdeel; er is ruimte voor verbetering. 

De behoeften en wensen van cliënten met bijzondere ervaringen blijken te verschillen van die 

van andere cliënten. 

 

Trefwoorden: zingeving, psychiatrie, langdurende ggz, RIBW, herstel, hallucinaties, bijzondere 

ervaringen. 
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Voorwoord 

 

Deze scriptie is onderdeel van het curriculum van de master Theologie & Geestelijke 

verzorging van de Universiteit Utrecht in het studiejaar 2012/2013. 

 

Bij het schrijven van deze scriptie ben ik begeleid vanuit de Universiteit Utrecht door dr. 

Wim Smeets. 

Bij het uitvoeren van het onderzoek ben ik ondersteund vanuit de Universiteit Utrecht 

door dr. Wim Smeets en vanuit de RIBW N&R door medewerkers van de afdeling Zorg, 

innovatie & kwaliteit. 

 

Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar: dr. Wim Smeets, dr. Nicolette Hijweege, Robin 

Timmers, André Daamen, Lucia Leijten, Manci van Gogh, Theo van Asperen, Stefien 

Jansen, Ciel Thijssen, Christiane Schmitt, de Raad van Bestuur RIBW N&R en alle 

cliënten die bereid waren mee te werken aan het onderzoek en alle medewerkers die 

zich voor het onderzoek hebben ingezet.   
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Algemene inleiding  

Deze scriptie is onderdeel van het curriculum van de master Theologie & Geestelijke verzorging 

van de Universiteit Utrecht en sluit aan bij de scriptielijn ‘Aandacht voor zingeving in de 

(extramurale) zorg’. Hierbinnen heb ik mij specifiek gericht op de aandacht voor zingeving in de 

begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit de RIBW 

N&R (Regionale Instelling voor Beschermd en begeleid Wonen, Nijmegen & Rivierenland). 

Aandacht voor zingeving in de extramurale zorg is een interessant en actueel relevant 

onderwerp, om ten minste twee redenen. De eerste heeft te maken met artikel 3 van de 

Kwaliteitswet Zorginstellingen die op 1 april 1996 in werking trad, die luidt:  

Voor zover het betreft zorgverlening die verblijf van de patiënt of cliënt in de instelling 

gedurende ten minste het etmaal met zich brengt, draagt de zorgaanbieder er tevens zorg voor 

dat in de instelling geestelijke verzorging beschikbaar is, die zoveel mogelijk aansluit bij de 

godsdienst of levensovertuiging van de patiënten of cliënten. (VGVZ, 2002) 

Met dit artikel wordt geestelijke verzorging erkend als onderdeel van kwalitatieve zorg. Het 

verplicht de zorgaanbieder tot het aanbieden van geestelijke verzorging die zoveel mogelijk 

aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de patiënten en verleent daarmee tegelijk 

patiënten het recht op geestelijke verzorging. Maar deze wettelijke waarborging heeft alleen 

betrekking op de ‘zorgverlening die verblijf van de patiënt of cliënt in de instelling gedurende 

ten minste het etmaal met zich brengt’. In de intramurale (psychiatrische) zorg is geestelijke 

verzorging dus gewaarborgd, maar in de extramurale zorg niet.  

Daarnaast is in de zorg een proces van ‘de-institutionalisering’ en ‘extramuralisering’ gaande. 

Theunissen et al. schrijven hierover:  

‘Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw was het in Nederland gebruikelijk dat patiënten met 

een ernstige en langdurige psychiatrische aandoening, die zich thuis of in de samenleving niet 

meer konden handhaven, opgenomen werden in grootschalige instituten buiten de stad. Daar 

kregen ze voltijds behandeling, begeleiding en verzorging. Vanaf de jaren zeventig groeide de 

overtuiging dat mensen met een psychiatrische aandoening beter af zouden zijn als ze in de 

eigen regio, dicht in de buurt werden behandeld en dan het liefst zo kort mogelijk. ‘De ggz zou 

tot doel moeten hebben deze mensen in staat te stellen een zo normaal mogelijk leven, zo 

zelfstandig mogelijk, te leiden in de samenleving, niet in veraf gelegen geïsoleerde instituten’ 

(Koops & Kwekkeboom 2005). In de jaren tachtig en negentig werden de deinstitutionalisering 

van de ggz en de extramuralisering van veel langverblijfpatiënten in gang gezet. (Theunissen 

et al., 2013, p. 153-154) 

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor geestelijk verzorgers en voor patiënten; de 

Kwaliteitswet garandeert in de praktijk voor steeds minder patiënten en minder langdurig de 

beschikbaarheid van een geestelijk verzorger. Samenhangend met de ontwikkelingen van de-

institutionalisering en extramuralisering, is er in de zorg een tendens naar een sterke ‘cure’ 

(tegenover ‘care’) georiënteerde benadering. De vraag die deze ontwikkelingen aan de 

geestelijke verzorging stelt is, aldus Schilderman, of zij ‘een duidelijkere professionalisering 

richting ‘cure’ wenst dan wel een taak ziet in vermaatschappelijking van de zorg’ (Schilderman, 

2006, p. 407). Voor de geestelijk verzorger ziet Schilderman een rol weggelegd in de 

begripsvorming en ontwikkeling van hulpverleningspraktijken die aansluiten bij innovatieve 

tendensen in de gezondheidszorg; ‘In het bijzonder kan daarbij aandacht gevraagd worden voor 

het belang van ‘empowerment’, een zorgbeleid dat cliënten minder medicaliseert, maar hen 

motiveert (‘remoralization’) en op eigen hulpbronnen afstemt waardoor zij minder afhankelijk 
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raken van de professionele regimes en de dure zorgtrajecten in de (geestelijke) 

gezondheidszorg’ (Schilderman, 2006, p. 407).  

 

De manier waarop de RIBW N&R georganiseerd is en zorg verleent aan cliënten past binnen de 

hierboven omschreven ontwikkelingen van de-institutionalisering en extramuralisering. De 

RIBW houdt zich zelf niet bezig met de behandeling, maar met de begeleiding en ondersteuning 

van mensen met een ‘ernstige psychiatrische aandoening’ (EPA). Vrijwel alle cliënten van de 

RIBW zijn onder behandeling (geweest) van een GGZ-instelling. De RIBW N&R vormt als het 

ware een maatschappelijk vangnet voor mensen die korte of langere tijd opgenomen zijn 

geweest in een GGZ-instelling en ondersteunt en begeleidt hen in hun maatschappelijk en 

psychisch herstel. In de zorgvisie en benadering van de RIBW, die zich kenmerkt als 

herstelondersteunend en wijkgericht, zijn de ‘innovatieve tendensen’ waar Schilderman van 

spreekt duidelijk herkenbaar. Cliënten van de RIBW N&R wonen in een beschermde woonvorm, 

of zelfstandig met of zonder begeleiding. De RIBW N&R biedt daarnaast ook gelegenheid tot 

werk en dagbesteding in dagactiviteitencentra (DAC). Van welk aanbod cliënten gebruik maken 

en in welke mate, is mede afhankelijk van hun zorgindicatie. Formeel gezien biedt de RIBW dus 

zowel intramurale (beschermd wonen) als extramurale (begeleid wonen en DAC) 

hulpverlening.  

Het afgelopen jaar heb ik kennis gemaakt met de RIBW N&R, waar ik een deel van mijn stage 

heb doorlopen met de geestelijk verzorger. Tijdens mijn stage is mij opgevallen dat deze 

organisatie actief bezig is en manieren zoekt om (aandacht voor) zingeving te integreren in haar 

visie, methodiek en diensten. Zo is sinds februari 2012, voor één dag per week, een geestelijk 

verzorger aangesteld. Deze geestelijke verzorging is met name beschikbaar voor cliënten, is 

ondergebracht bij de afdeling Zorg, Innovatie & Kwaliteit en is  daar vanuit marginaal betrokken 

bij de zorginnovatie van de RIBW. Ook is er een methodiek ‘Ondersteuning bij Levensvragen’ 

ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor persoonlijk begeleiders en is zingeving opgenomen als 

levensdomein in het vernieuwde begeleidingsplan voor cliënten. Daarnaast worden diverse 

bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd waarin aandacht en ruimte is voor 

zingevingsthema’s. Om deze reden heb ik binnen de RIBW N&R mijn onderzoek willen 

uitvoeren en geloof ik dat de resultaten van dit onderzoek bruikbaar zullen zijn voor deze 

organisatie om haar aanbod op het gebied van zingeving waar mogelijk te verbeteren.  

De centrale vraag die ik in mijn onderzoek wil beantwoorden is: In hoeverre komt het aanbod 

van de RIBW N&R op het gebied van zingeving tegemoet aan de behoeften en wensen van haar 

cliënten?  

De doelstelling van het onderzoek is drieledig:  

- ten eerste streeft het naar een behoeftepeiling en tevredenheidsonderzoek;  

- ten tweede is het gericht op inzicht in het aantal cliënten dat bijzondere ervaringen heeft;  

- ten derde wil het onderzoek duidelijk maken of en hoe de behoefte m.b.t. aandacht voor en 

ondersteuning / begeleiding bij zingeving verschilt tussen cliënten die wel en cliënten die 

geen bijzondere ervaringen hebben. 

Een uitgebreidere beschrijving van de RIBW N&R als organisatie en een verslag van de 

ontwikkeling, uitvoering en resultaten van het ‘Onderzoek Zingeving’ zijn te vinden in hoofdstuk 

3 van deze scriptie. In hoofdstuk 2 beschrijf ik de herstelbenadering; haar ontwikkeling en 

relatie met zingeving. Hoofdstuk 1 is een theoretische verkenning en beschouwing van de 

relatie(s) tussen psychiatrie en zingeving. Hoofdstuk 4 bevat een conclusie, discussie en 

aanbevelingen.  
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Hoofdstuk 1: Psychiatrie & Zingeving         

1.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk worden de relatie(s) tussen psychiatrie en zingeving beschreven op basis van 

literatuurstudie. Om te beginnen zal ik de twee centrale begrippen afzonderlijk toelichten.  

‘Psychiatrie’ betekent letterlijk ‘geneeskunde van de ziel’. Psychiatrie is in zijn huidige, reguliere 

vorm een academische discipline alsmede een medisch specialisme dat zich bezighoudt met 

wetenschappelijk onderzoek naar psychische ziektebeelden (psychopathologie) alsook met 

diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen (klinische psychiatrie). Het begrip 

psychopathologie kan zowel verwijzen naar de leer van psychische ziekte (brede opvatting) als 

naar de psychische aandoeningen zelf (smalle opvattingen). Tot slot kan ‘de psychiatrie’ gezien 

worden als een systeem dat een eigen dynamiek en taal kent. Hoewel het begrip psychiatrie 

tegenwoordig in het dagelijkse gebruik weinig toelichting behoeft, bestond het als zodanig tot 

aan de 19de eeuw niet. Termen die we tegenwoordig als oneerbiedig en stigmatiserend 

beschouwen, zoals  ‘krankzinnig’, ‘waanzin’, ‘geesteszieke’, ‘dolhuis’ en ‘gesticht’, waren lange 

tijd heel gebruikelijk. Het is goed om in gedachten te houden dat ieder begrip gekleurd wordt 

door de culturele context waarbinnen het ontstaat en functioneert. Het gebruik van termen als 

‘waanzinnige’ is dus geenszins bedoeld als belediging, maar enkel om anachronismen te 

voorkomen.  

‘Zingeving’ is een relatief nieuw begrip, wat maakt dat ook het spreken over ‘zingeving’ in een 

historische context minder relevant is. Ook kan soms een specifieke vorm van zingeving aan de 

orde zijn. Daarom zal in dit hoofdstuk en in deze scriptie als geheel - afhankelijk van de context - 

soms het begrip ‘zingeving’ en soms ‘levensbeschouwing, ‘religie’ of ‘spiritualiteit’ worden 

gebruikt.  

Onder levensbeschouwing wordt verstaan: een min of meer samenhangend geheel van 

opvattingen, waarden en idealen die richtinggevend zijn voor de persoon in zijn denken over en 

handelen in het leven. Van religie kan worden gesproken wanneer dit geheel van opvattingen, 

waarden en idealen ontleend is aan een bepaalde geloofstraditie. Van de Donk & Plum (2006) 

stellen dat religie vaak wordt behandeld als een subcategorie van levensbeschouwing, omdat er 

zowel seculiere als religieuze levensbeschouwingen zijn. Spiritualiteit en religie zijn niet 

hetzelfde; in het rapport ‘Geloven in het publieke domein’ van de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid (WRR) (Van de Donk et al., 2006) wordt het verschil ertussen, in verwijzing 

naar Heelas & Woodhead, beschreven als:  ‘Bij religie wordt het persoonlijke leven 

ondergeschikt gemaakt aan de hogere autoriteit van transcendente betekenis, goedheid en 

waarheid, terwijl spiritualiteit het heilige oproept in de cultivering van het unieke persoonlijke 

leven’ (Van de Donk & Plum, 2006, p. 42). Bij religie is het vertrekpunt ‘het verhaal over God’, 

een verhaal over ‘boven’, dat van ‘buiten’ wordt aangeleverd (Postema, 2006, p. 413); bij 

spiritualiteit is het vertrekpunt het levensverhaal van de persoon. Hiertussen kan verbinding 

worden gezocht en gemaakt en op het niveau van de beleving kunnen religie en spiritualiteit in 

mijn optiek wel overlappen. Zingeving wordt verstaan als een overkoepelend begrip, dat ik 

hieronder verder zal beschrijven. 

Tilma heeft de volgende synthese-definitie van zingeving geformuleerd:  

‘Zingeving betreft de cognitieve en affectieve processen van oriënteren, interpreteren en 

evalueren, om zinvolheid en onzinvolheid van elkaar te scheiden, in zowel alledaagse als 
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"diepere" (existentiële) ervaringen. Deze processen worden gedreven door zowel bewuste als 

onbewuste motivaties, waaronder doelgerichtheid, hanteerbaarheid, waarderingen en 

eigenwaarde, van een individu. Zingeving verschilt per individu, maar is wel beïnvloedbaar door 

sociale structuren van buiten af, waaronder cultuur, generatie en gemeenschap verstaan 

worden. Zingeving kan leiden tot een bepaald gedrag, maar het kan ook het gedrag an sich 

zijn, vormend voor de identiteit. Zingeving kan zich zowel in psychisch welbevinden uiten, dat is 

zinbeleving, maar ook in psychisch onwelbevinden, dat is een zingevingcrisis’ (Tilma, 2012). 

In de Beroepsstandaard van de VGVZ wordt zingeving gedefinieerd als ‘(…) het continue proces 

waarin ieder mens, in interactie met de eigen omgeving, betekenis geeft aan het (eigen) leven. Bij 

het individuele proces van zingeving en zinervaring kunnen godsdiensten en levensbeschouwingen 

een wezenlijke rol spelen’ (VGVZ, 2002, p. 8). 

In de Beroepsstandaard wordt gezegd dat zingeving zich kan afspelen op vier niveaus:  

1. Op cognitief niveau gaat het om het zich eigen maken van waarden, het steeds opnieuw 

verwoorden van een levensvisie, het vertellen van het levensverhaal of het stellen van 

zinvragen 

2. Op emotioneel niveau kan men denken aan het uiten en verwerken van existentiële 

emoties, zoals angst, vreugde of verdriet 

3. Op gedragsniveau komen spiritualiteit en zingeving tot uitdrukking in o.a. de keuzen die 

men maakt bij het hanteren van normen waardoor bepaalde waarden worden 

verwerkelijkt of bij het uiting geven aan religieuze overtuigingen 

4. Op symbolisch niveau gaat het om inspiratiebronnen, beelden, symbolen, poëzie, muziek, 

gebed en ritueel. (VGVZ, 2002, p. 9) 

Tilma stelt dat zingeving per individu verschilt. Ter Borg (2000) biedt een waardevolle 

toevoeging en een antwoord op de vraag hoe zingeving per individu kan verschilt. Hij stelt dat 

zingeving een multidimensionele activiteit is. Eén van de dimensies die hij bespreekt is het 

niveau van transcendentie, op het continuüm van het onmiddellijk in kaders plaatsen van 

gebeurtenissen hier en nu tot het plaatsen van die gebeurtenissen in het licht van de 

eeuwigheid. Een volgende dimensie is de sfeer die uitgaat van een interpretatiekader (bv. 

goddelijk of profaan). Verder is er nog de stijl van individuele zingeving (bv. filosofisch of 

praktisch).  

Ter Borg beschrijft zingeving verder als een activiteit, maar ook als een ‘noodzaak en vermogen’. 

Hij stelt dat het vermogen tot zingeving direct samenhangt met ons menselijke vermogen tot 

transcendentie (d.w.z. het vermogen om kritisch te staan tegenover onze kaders) en ons als 

zodanig de flexibiliteit verleent die essentieel is om te overleven (vermogen). De andere kant 

van de flexibiliteit is de vertwijfeling, waarmee Ter Borg bedoelt dat de mens zich niet 

vanzelfsprekend ‘ontologisch geborgen’ (begrip van Giddens) voelt; in onze ervaring valt onze 

omgeving niet samen met ons kader (noodzaak). Over deze vertwijfeling kunnen we 

heenkomen door solidariteit en emotionele bevestiging te vinden in onze sociale omgeving of in 

religiositeit. Dat maakt zingeving (zinbeleving bij Tilma) bij Ter Borg een inherent sociale 

activiteit. Bovendien beschrijft hij ook de relatie met religie. Ter Borg stelt verder dat zingeving 

‘veel meer een emotionele dan een intellectuele activiteit’ is. Volgens hem gaat het bij zingeving 

voor een groot deel om ‘verzoening en troost’ (Ter Borg, 2000 p. 18).  

Samengevat legt Ter Borg in zijn beschrijving een grote nadruk op emotionele aspecten van 

zingeving en beschouwt hij zingeving nadrukkelijk als een bijzonder vermogen én een noodzaak 

inherent aan het mens-zijn en als inherent sociaal en/of religieus van aard.  
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De uitgebreide definitie van Tilma vormt, met de toevoegingen van Ter Borg en uit de 

Beroepsstandaard van de VGVZ, wat mij betreft een degelijk kader om zingeving te begrijpen. 

Samengevat kan, op basis van deze bronnen, gezegd worden dat zingeving:  

- een menselijke activiteit, vermogen en noodzaak is; 

- een individueel proces is dat verschilt per individu; 

- ertoe dient om zinvolheid en onzinvolheid van elkaar te onderscheiden; 

- tot stand komt door middel van oriënteren, interpreteren en evalueren; 

- tot stand komt in interactie met de sociale omgeving;  

- betrekking heeft op zowel een individueel als een collectief niveau; 

- betrekking heeft op zowel een alledaags als een existentieel niveau; 

- zich op cognitief, affectief of emotioneel, symbolisch en gedragsniveau afspeelt;  

- gedreven wordt door zowel bewuste als onbewuste motivaties; 

- samen kan hangen met zowel intrinsieke als extrinsieke motivaties; 

- tot uiting kan komen in zowel psychisch welbevinden (zinbeleving), als in psychisch 

onwelbevinden (zingevingcrisis); 

- een proces is waarin levensbeschouwing (en religie en spiritualiteit) een wezenlijke rol kan 

spelen. 

Specifiek in relatie tot psychiatrie is het van belang te beseffen dat: 

- zingeving en spiritualiteit in beweging kunnen komen in situaties van ziekte, tegenslag en 

crisis, waarin:  

o wezenlijke vragen en tegenstrijdige gevoelens op kunnen komen; 

o de persoon vaak in een heel nieuwe verhouding tot zichzelf, tot anderen of tot het 

transcendente komt te staan (VGVZ, 2002, p. 9); 

- een periode van geestelijk niet-welbevinden cruciaal kan zijn in spirituele 

omvormingsprocessen (VGVZ, 2002, p. 10); 

- zingeving niet facultatief, maar zowel een vermogen als een noodzaak is (Ter Borg, 2000); 

- geslaagde zingeving (zinbeleving) niet los van onze sociale omgeving tot stand komt, omdat 

wij hieraan onze kaders en bevestiging ontlenen (Ter Borg, 2000). 

- zingeving als domein (van zorg) te onderscheiden is van het ‘lichamelijke’, ‘psychische’ en 

‘sociale’ (VGVZ, 2002, p. 10). 

Dit gezegd hebbende zal ik nu een kort overzicht geven van de inhoud van dit hoofdstuk. Deze 

begint met een historische beschrijving van de perspectieven op geestesziekte of ‘waanzin’ die 

er door de eeuwen heen in de westerse cultuur hebben bestaan. Dan wordt vervolgd met een 

beschrijving van de ontwikkeling van de psychiatrie en de rol die religie daarin speelde in 

Nederland van het begin van de 19de eeuw tot nu. Daarop volgt een beschrijving van de relatie 

tussen religie en geestelijke (on)gezondheid op basis van empirisch onderzoek en vanuit 

godsdienstpsychologisch en –filosofisch perspectief, waarbij ook wordt ingegaan op het 

verschijnsel hallucineren.  

 

1.2 Een historische beschrijving  

‘Waanzin is een raadsel’, opent Roy Porter (2010) zijn historiek van de geestesziekte. En 

inderdaad, wanneer we de geschiedenis bestuderen wordt duidelijk dat dit verschijnsel voor 

vele interpretaties vatbaar is. In het verzuilde Nederland heeft de relatie tussen psychiatrie en 
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religie een bijzondere vorm gekregen, die drastisch veranderde als gevolg van de ontzuiling en 

de secularisering, individualisering en pluralisering van religie.  

 

1.2.1 Historische perspectieven op ‘waanzin’  

De relatie tussen psychiatrie en religie gaat al terug tot ten minste het begin van de westerse 

cultuur; in de Griekse mythen werden de helden gekweld en tot waanzin gedreven onder 

invloed van de grillige goden en godinnen. In de Griekse filosofie en kunst werd ‘waanzin’ voor 

het eerst rationeel onderzocht en onderwerp van literaire beschrijving. In de vierde en vijfde 

eeuw voor Christus ontstond in hun filosofische denken de idee van de psyche en het 

intrapsychische leven. De personages in de Griekse tragedies werden, in tegenstelling tot de 

mythologische helden, niet geteisterd door hogere machten; het waren de bewuste innerlijke 

conflicten die hun geest verdeelden en waanzin was het gevolg van hun onvermogen om zich uit 

dit innerlijke slagveld te bevrijden. De Griekse arts Hippocrates ontwikkelde in de 4de/5de eeuw 

voor Christus als eerste een geneeskundig perspectief op geestesziekte. Hij verklaarde 

geestesziekte, evenals lichamelijke ziekte, vanuit een disbalans van de vier lichaamssappen of 

humores: bloed, gele en zwarte gal en slijm. Er zou dus geen bovennatuurlijke of psychische 

oorzaak aan ten grondslag liggen en geestesziekte zou te benaderen en te behandelen zijn als 

iedere andere ziekte. (Glas, 2012; Porter, 2010) In de 2de eeuw na Christus werd de 

Hippocratische traditie voortgezet door de Grieks-Romeinse arts Claudius Galenus. Hij breidde 

Hippocrates’ theorie uit door de humores te relateren aan de vier elementen (water, vuur, lucht, 

aarde) en er corresponderende kwaliteiten (warm, koud, vochtig, droog) aan toe te schrijven. 

Galenus’ geneeskundige systeem bleef dominant in de medische wetenschap tot in 18de eeuw. 

(Glas, 2012)  

In de middeleeuwen ontstonden ook combinaties van de humoraalpathologie, alchemie en 

astrologie, zoals bij Renaissance-humanist Marsilio Ficino. Daarnaast bestonden er in de 

middeleeuwen christelijk religieuze interpretaties die waanzin in verband brachten met 

bezetenheid of hekserij en veelal leidden tot de morele veroordeling (en niet zelden verbanning 

of vervolging) van geesteszieken. In de late middeleeuwen werd exorcisme geïntroduceerd als 

behandeling. (Glas, 2012; Oosterhuis, 2012) Gedurende de 17de en 18de eeuw werd afstand 

genomen van deze religieuze benadering. De nadruk verschoof, onder invloed van het 

Verlichtingsdenken, van schuld of zonde naar de irrationaliteit van waanzinnigen. Geestesziekte 

zou een defect zijn van de in wezen rationele menselijk geest. Deze verschuiving baande de weg 

voor de morele benadering in de psychiatrie. Zo kreeg de ‘nieuwe psychiatrie’, die tussen 1780 

en 1850 opkwam, in eerste instantie een moreel-opvoedkundige invulling. (Oosterhuis, 2012) 

 

1.2.2 Religie en de Nederlandse psychiatrie vanaf 1800  

De morele benadering kwam rond 1800 vanuit Frankrijk en Engeland op in Nederland. De 

pleitbezorgers van deze nieuwe benadering waren voornamelijk verlichte filantropen die 

geestesziekte beschouwden als een mogelijk behandelbare aandoening. De behandeling die zij 

voorstonden was geen medische, maar een geestelijk en opvoedkundige, waarin de christelijk-

humanitaire waarden en de eenheid van lichaam en ziel centrale uitgangspunten vormden. 

Patiënten zouden gebaat zijn bij een rustige omgeving, een hiërarchisch leefverband en moreel 

overwicht van de behandelaar. De aanhangers van de morele behandeling stonden afwijzend 
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tegenover de toepassing van lijfstraffen en dwangmiddelen, maar ook tegenover de toepassing 

van traditionele medische ingrepen zoals aderlaten. Gedurende de gehele 19de eeuw bleef in 

Nederland de morele behandeling dominant, ook al boden de overvolle stadgestichten vaak niet 

de vereiste rust en ruimte. Met de dominantie van de morele benadering was de psychiatrie een 

gedeeld domein van verschillende disciplines; tot ver in de 19de eeuw werkten geneeskundigen 

in de behandeling van geesteszieken samen met filantropen, geestelijken, pedagogen, juristen 

en filosofen die zich deskundig achten op gebied van morele behandeling. Het onderscheid 

tussen zielzorg en morele therapie was niet helder, waardoor gestichtgeneesheren dikwijls 

concurrentie en tegenwerking ondervonden van geestelijken. In vergelijking met omringende 

landen was in Nederland gedurende de 19de eeuw de invloed van geneeskundigen zeer beperkt 

door de regentencolleges en kerkelijke gestichtsbesturen. De rol van artsen was kort gezegd 

niet vanzelfsprekend. (Oosterhuis, 2012) 

Aan het einde van de 19de eeuw werd door gestichtsartsen en psychiaters gestreefd naar de 

versteviging van de wetenschappelijke identiteit van hun vakgebied. Zij profileerden de 

psychiatrie in toenemende mate als een medische discipline, die als zodanig gemodelleerd 

diende te worden naar het natuurwetenschappelijke model, wat tevens hun superieure 

deskundigheid op dit gebied legitimeerde. In de praktijk betrokken zij echter zowel lichamelijke 

als sociaal-psychologische en morele factoren in hun diagnostische criteria en 

verklaringsmodellen. De gestichtsartsen en psychiaters stonden een behandeling voor waarin 

morele/godsdienstige instructie gecombineerd werd met geneeskundige interventies. Door 

deze behandeling aan te bieden als medische therapie eigenden zij zich de morele therapie toe. 

Hoewel zij geestesziekte dus niet geheel tot lichamelijke stoornissen reduceerden, 

bekritiseerden zij wel filosofische en religieuze perspectieven die uitgingen van een 

onstoffelijke en onsterfelijke ziel. De voorzitter van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor 

Psychiatrie’ die in 1871 werd opgericht, liet zich expliciet kritisch uit over behandelaars die de 

oorzaak van geestesziekte in de geest of ziel zochten; ‘Een dergelijke benadering was niet 

wetenschappelijk en niet medisch en leidde ertoe dat de krankzinnigenzorg in ondeskundige 

handen viel’ (Oosterhuis, 2012, p. 19).  

Rond dezelfde tijd dat de psychiatrie zich ontwikkelde tot een zelfstandige discipline van 

medische wetenschap, verstevigde ook de psychologie haar identiteit als academische 

discipline. Vanuit de psychologie werden invloedrijke theorieën ontwikkeld. Freud ontwikkelde 

rond die tijd de psychoanalyse en Kraepelin ontwikkelde zijn uitgebreide diagnostische 

systeem. Hoewel de rol van arts en geestelijke altijd te onderscheiden zijn geweest, vond 

hiertussen in deze periode de eerste echte scheiding plaats. (Glas, 2012) 

Volgens Glas (2012) kan de kloof die vervolgens tussen psychiatrie en religie ontstond, niet 

compleet begrepen worden vanuit de beschreven processen van arbeidsdeling en specialisatie. 

Op de achtergrond speelde een verder reikend proces mee, namelijk de ‘geleidelijke 

verwetenschappelijking van het wereldbeeld, waarbij alleen de wetenschap bepaalt wat 

werkelijk en dus waar is’ (Glas, 2012, p. 66). Glas situeert de oorsprong van deze verandering 

van wereldbeeld in de vroege verlichting, waar de filosofen in hun bestudering van de 

werkelijkheid een methodisch atheïsme aannamen. Twee eeuwen later zou dit methodologisch 

atheïsme zijn vervangen door een ontologisch atheïsme. Ontologisch atheïsme is geen logisch 

gevolg van methodisch atheïsme, dat zich rekenschap geeft van de abstracties en reducties van 

de werkelijkheid en geen ontologische claims maakt. Binnen het ontstane paradigma is ziekte 

het gevolg van natuurlijke mechanismen, waarmee spirituele of existentiële factoren niets te 
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maken hebben. De ‘eenheid van lichaam en ziel’ bijvoorbeeld, die uitgangspunt was in de morele 

benadering, werd vervangen door een opvatting van de mens als ‘psychosomatische eenheid’. 

De (onsterfelijke) geest of ziel werd in het natuurwetenschappelijke denken vervangen door de 

psyche, waarmee metafysische noties geen rol meer speelden.  

De psychiater kwam symbool te staan voor wetenschap en de pastor voor de wereld van 

mening en subjectieve overtuiging. Glas constateert dat de scheiding tussen psychiater en 

pastor en tussen psychiatrie en religie ‘wel begrijpelijk, maar niet vanzelfsprekend en 

noodzakelijk is’ (Glas, 2012, p. 74).  

In het verzuilde Nederland heeft de relatie tussen psychiatrie en religie een bijzondere vorm 

gekregen, die drastisch veranderde als gevolg van de ontzuiling, secularisering en 

democratisering, en de individualisering en pluralisering van levensbeschouwing. De verzuiling 

vormde lange tijd een krachtige tegenbeweging tegen de verwetenschappelijking, waardoor de 

invloed van godsdienst niet uit de psychiatrie verdween. Integendeel, tussen 1886 en 1930 

resulteerde de koppeling van levensbeschouwing aan politieke en maatschappelijke 

organisatievorming in een groot aantal nieuwe inrichtingen op basis van confessionele 

grondslag. Met name gereformeerde leiders benadrukten het belang van aparte, christelijke 

gestichten en wilden zich duidelijk onderscheiden van de ‘zielloze’ materialistische, medische 

wetenschap. Katholieke gestichtsartsen profileerden zich minder sterk dan hun gereformeerde 

collega’s. Zij beschouwden geneeskunde en zielzorg als gescheiden sferen die prima naast 

elkaar konden bestaan. In 1965 was 60% van de van de Nederlandse inrichtingen confessioneel 

van aard. (Oosterhuis, 2012) 

Ook de academische psychiatrie was vanaf het einde van de 19de eeuw in ontwikkeling; in 1907 

waren aan alle Nederlandse universiteiten leerstoelen psychiatrie en neurologie ingesteld. Aan 

de Rijksuniversiteiten kreeg de psychiatrie een natuurwetenschappelijke, biomedische 

invulling. Aan de confessionele universiteiten ontwikkelden zich meer eclectische 

benaderingen. De gereformeerde hoogleraar Bouman stond een wetenschappelijke, maar 

tegelijk ‘bezielde’ psychiatrie voor, waarin aandacht was voor zowel de subjectieve beleving van 

geestesziekte als de christelijke beginselen. In de psychiatrische praktijk zou invoelend 

begrijpen van het individuele geestesleven centraal moeten staat. Hij introduceerde de 

psychoanalytische theorieën van Freud (met uitzondering van de grote nadruk op seksualiteit) 

en ook de fenomenologische benadering van Jaspers in de Nederlandse psychiatrie. Jaspers 

meende dat inzicht in psychische processen een geesteswetenschappelijke oriëntatie vereiste. 

Deze fenomenologische benadering zou een grote invloed gaan uitoefenen op de academische 

psychiatrie. Ook Freuds inzichten werden door veel christelijke psychiaters omarmt, die hem 

met name vanwege  de veronderstelde onafhankelijke dynamiek van geestelijke processen 

beschouwden als een bondgenoot in de strijd tegen een materialistische wereldbeschouwing. 

Hoogleraar Van der Horst, die een leerling van Bouman was geweest, liet zich inspireren door 

het existentialisme en profileerde zich vanaf 1930 met een sterk filosofisch getinte 

antropologische benadering. In zijn visie zou geestesziekte te begrijpen zijn vanuit de 

subjectieve belevingswereld en individuele zingeving aan het bestaan. Daarnaast stond hij zeer 

expliciet een plaats voor de christelijke levensbeschouwing in de psychiatrie voor. De 

hoogleraar Rümke, eveneens een voormalig leerling van Bouman, bepleitte een benadering die 

de biomedische met de introspectieve, op empathie gebaseerde benadering verenigde. 

Daarvoor achtte hij zowel de fenomenologie als psychoanalyse geschikt. Zijn publicatie uit 
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19391, waarin Rümke onder andere stelde dat psychologie zou kunnen bijdragen aan de 

ontplooiing van het geloofsleven, gaf aanleiding tot een discussie over de relatie tussen 

psychologie en godsdienst. (Oosterhuis, 2012) 

In de jaren ’20 kwamen de beweging voor geestelijke volksgezondheid en de ambulante ggz op. 

Deze nieuwe werkvelden waren eveneens sterk verzuild en richtten zich op de preventie van 

geestesziekte en gestichtsopname, onder andere door behandeling van allerlei lichtere 

psychosociale moeilijkheden en levensproblemen. De verzuilde maatschappelijke organisatie 

garandeerde een redelijk constante traditie van ambulante psychiatrische zorg in Nederland 

vanaf de jaren ’20, voordat dit vanuit overheidswege werd georganiseerd en gecoördineerd. 

Confessionele psychiaters stelden geestelijke gezondheid op één lijn met zedelijkheid, wat 

maakte dat kerkelijke zielzorgers in een groot deel van de ggz een belangrijke rol speelden. 

Bepaalde ontwikkelingen die in andere landen wel of eerder plaatsvonden, werden in 

Nederland tegengehouden door de confessionele invloed in de psychiatrie en beweging voor 

geestelijke volksgezondheid. Eugenetica bijvoorbeeld, het in lijn van de degeneratieleer op 

genetische basis uitselecteren en controleren van de voortplanting, stond op gespannen voet 

met de christelijke principes. Ook inmenging van de overheid werd tegengehouden doordat 

confessionelen zelf zorg droegen voor allerlei vormen van maatschappelijke organisatie, 

waaronder de psychiatrische zorg. (Oosterhuis, 2012) 

Aan de andere kant zorgde de verzuilde situatie in Nederland ervoor dat nieuwe psychologische 

inzichten in de hechte netwerken binnen de zuilen snel aan bekendheid en invloed wonnen. Na 

de tweede wereldoorlog kwam een uitgebreide discussie op gang over de mogelijkheid tot 

verzoening van het christelijk geloof en inzichten en methoden van de psychiatrie en 

psychologie. In de Utrechtse school kreeg de antropologisch-fenomenologische benadering een 

nieuwe impuls vanuit het existentialisme en personalisme. Aanhangers van deze school keerden 

zich af van de kwantitatieve, empirisch-analytische benadering in de menswetenschappen. De 

mens, stelden zij, is een zin- en betekenisgevend wezen, dat niet gekend kan worden met exacte 

methoden en technieken. Het vermogen om de mens werkelijk te kennen zou afhankelijk zijn 

van de morele kwaliteiten en overtuigingen van de wetenschapper. (Oosterhuis, 2012) Deze 

opvattingen sloten goed aan bij het nieuwe zedelijkheidsoffensief dat christelijke 

woordvoerders van de beweging voor geestelijke volksgezondheid in die tijd betuigden. 

Geestelijken en psycho-hygiënisten vonden toenadering in het fenomenologisch en 

personalistisch gedachtegoed. In de christelijk-humanistische visie van confessionele psycho-

hygiënisten kwam zingeving centraal te staan en werd de middenweg bewaard tussen enerzijds 

individuele vrijheid en zelfontplooiing en anderzijds geloof, sociale verantwoordelijkheid en 

gemeenschapszin. Terwijl tot in de jaren ’40 in christelijke kringen de kerkelijke moraal de basis 

vormde voor geestelijke gezondheid, benadrukten invloedrijke opinievormers zoals Buytendijk 

en Trimbos het belang van psychische hygiëne als voorwaarde voor godsdienstige ontplooiing 

van de mens. Dat betekende een omkering van zaken die getuigd van een relativering van 

kerkelijke moraal. Klakkeloze gehoorzaamheid aan de kerk moest plaatsmaken voor innerlijke 

overtuiging, autonome gewetensontwikkeling en individuele verantwoordelijkheid. Zo is vanuit 

de confessionele ggz de aanzet gegeven tot individualisering op moreel gebied, die mede de 

basis vormde voor verdergaande liberalisering en secularisering in de ggz vanaf tweede helft 

van de jaren ’60. Oosterhuis (2012) spreekt in dit kader van ‘omgekeerde zuilwerking’.  

 
                                                             
1 In ‘Karakter en aanleg in verband met het ongeloof’ noemt Rümke ongeloof een ontwikkelingsstoornis. 
(Oosterhuis, 2012) 
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Aan het begin van de jaren ’60 had de verzuiling in intra- en extramurale ggz in organisatorisch 

opzicht zijn hoogtepunt bereikt, maar inhoudelijk waren de verschillen met neutrale 

instellingen grotendeels verdwenen. Met de invoering en uitbreiding van de sociale wetgeving 

in de jaren ’70 nam ook de overheidsbemoeienis toe, met als gevolg dat de ggz ingebed raakte in 

de verzorgingsstaat. Deze ontwikkeling resulteerde in het begin van de jaren ‘80 in de 

oprichting van levensbeschouwelijk neutrale Regionale instellingen voor ambulante geestelijke 

gezondheidszorg (Riagg).  

In de jaren ’60 vond er een democratiseringsbeweging plaats, die ook doorwerkte in de ggz en 

in de professionele mentaliteit van hulpverleners. Binnen de antipsychiatrie werd een 

maatschappijkritisch standpunt ingenomen, waar men de oorzaak van psychische problemen 

toeschreef aan de onderdrukkende maatschappelijke structuren waarin mensen leefden. Vanuit 

dit perspectief dienden patiënten met name de ruimte te krijgen om zichzelf te ontplooien en 

zich vrij te maken uit vastgeroeste tradities en opgelegde morele voorschriften. Godsdienst 

werd beschouwd als één van die onderdrukkende structuren. In ‘De waan van de waanzin. De 

psychiatrie als voortzetting van de inquisitie’ (1970) van antipsychiater Thomas S. Szasz, klinkt 

deze kritische houding door. Szasz stelt: ‘het begrip geestesziekte is analoog aan dat van 

hekserij’ (Szasz, 1970, p. 17). De kerkelijke zielzorg zou overbodig zijn gemaakt door de 

moderne psychosociale hulpverlening. Als gevolg verdween in de jaren ’70 een groot deel van 

de pastoraal werkers uit de ggz. Vervolgens, vanaf het midden van de jaren ’80, zette de 

neoliberale professionaliseringstrend in. Het godsdienstig perspectief was moeilijk te verenigen 

met de toenemende verzakelijking, standaardisering, rationalisering, efficiency, technocratisch 

pragmatisme en marktdenken in de ggz. (Oosterhuis, 2012) Synchroon met deze 

ontwikkelingen deed ook een algemeen beheersingsdenken zijn intreden; (psychische) 

problemen werden niet langer gezien als noodlot of Gods wil, maar als iets dat met de juiste 

individuele inzet en deskundige hulp te overkomen was.  

Onder invloed van maatschappijkritische opvattingen van de democratiseringsbeweging in de 

jaren ’70 en de neoliberale professionaliseringstrend in de jaren ‘80, werd levensbeschouwing 

dus verder uit de reguliere, professionele ggz gebannen.  

In Italië resulteerde de democratiseringsbeweging in een drastische transformatie van 

psychiatrische zorg, waaronder een massale sluiting van gestichten. (Toresini & Vallazza, 2013) 

Ook in Nederland ontstond een alternatieve cultuur, met zorg in kleinschalige gemeenschappen 

waarin aandacht was voor authenticiteit, openheid, spontaniteit, emotionele expressie en 

spirituele bewustzijnsverruiming om zelfontplooiing van patiënten te bevorderen. Ondanks de 

secularisering die vanaf de jaren ’50 zijn intrede deed in de ggz, ontbrak in de laatste decennia 

van de 20ste eeuw niet iedere religieuze affiniteit. Traditionele religie verdween grotendeels, 

maar de interesse in individuele zingeving en (met name oosterse) spiritualiteit nam toe. Dit is 

nog steeds terug te zien in het hedendaagse alternatieve hulpverleningscircuit, dat enerzijds 

bestaat uit New Age georiënteerde therapeuten en anderzijds uit allochtone genezers die 

diverse behandelingen aanbieden. (Oosterhuis, 2012) Bovendien zijn kerkelijke 

gemeenschappen niet uit de samenleving verdwenen en worden tot op de dag van vandaag 

praktijken als exorcisme uitgevoerd.  

Maar ook in de reguliere ggz is enige hernieuwde aandacht voor levensbeschouwing en 

spiritualiteit ontstaan. Het lijkt erop dat, nu deze discipline zijn wetenschappelijke positie 

gevestigd heeft, er behoefte en ruimte ontstaat voor een herontdekking van de waarde die 

levensbeschouwing kan hebben binnen de psychiatrie. Mede onder invloed van het toenemend 
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aantal allochtone patiënten, is duidelijk geworden dat de geprofessionaliseerde hulpverlening 

niet iedereen bevredigende antwoorden kan bieden op fundamentele vragen. Vanaf de tweede 

helft van de jaren ’80 heeft de pastorale zorg, of inmiddels ‘geestelijke verzorging’, weer een 

bescheiden plaats verworven binnen de ggz. In 1996 trad de Kwaliteitswet Zorginstellingen in 

werking, die de instellingen samen met de zendende instanties verantwoordelijk stelde voor het 

aanbieden van geestelijke verzorging aan patiënten of cliënten, als onderdeel van de kwaliteit 

van zorg. (VGVZ, 2002) Vanaf omstreeks 2000 is onder psychiaters een groeiende belangstelling 

voor levensbeschouwing waarneembaar. Evenals een herwaardering van een meer 

geesteswetenschappelijke, hermeneutische en fenomenologische benadering dan in de 

voorgaande decennia gebruikelijk was. (Oosterhuis, 2012) 

 

1.2.3 Conclusie  

In de voorgaande vogelvlucht door de geschiedenis hebben we gezien dat psychiatrie en religie 

een lange en bewogen historische relatie hebben. Voor het begin van onze jaartelling zijn al drie 

basale benaderingen of verklaringsgronden van ‘waanzin’ te onderscheiden: een religieuze, een 

psychische en een medisch-biologische. Deze hebben door de eeuwen heen steeds naast elkaar 

bestaan, waarbij soms de één dan weer de ander een dominante positie heeft ingenomen. En 

hoewel we in deze geschiedenis verklaringen en behandelingen aantreffen die ons 

tegenwoordig absurd of wreed aandoen, bestaan de drie onderliggende benaderingen of 

verklaringsgronden tot op de dag van vandaag voort zonder dat één van deze 

verklaringsgronden de andere op overtuigende wijze heeft weten uit te sluiten.  

In Nederland is de psychiatrie tot aan de jaren ’60 verdeeld geweest in confessionele en 

seculiere instellingen, die gekenmerkt werden door verschillende benaderingen. Deze 

verschillen waren ook terug te zien in de academische psychiatrie; waar deze aan de 

staatsuniversiteiten een natuurwetenschappelijke, biomedische invulling kreeg, ontwikkelden 

zich aan de confessionele universiteiten meer eclectische benaderingen. De klinische en 

academische psychiatrie op confessionele grondslag profileerde zich als ‘ bezielde’ psychiatrie, 

tegenover de ‘zielloze’ materialistische, medische wetenschap. Dit streven resulteerde in een 

geesteswetenschappelijke oriëntatie op geestesziekte. Psychoanalytische, fenomenologische, 

existentialistische, filosofische en antropologische inzichten werden gecombineerd tot een 

eclectische benadering waarin empathie, aandacht voor de subjectieve beleving, het begrijpen 

van de persoon en individuele zingeving centraal kwamen te staan.  

Toch is in onze moderne westerse cultuur het natuurwetenschappelijke model, waarin 

‘waanzin’ wordt beschouwd als ziekte, een dominante positie in gaan nemen in de psychiatrie. 

In de klinische psychiatrie is het gebruik van psychofarmaca vanaf omstreeks 1960 een 

gebruikelijke methode is geworden. Destijds vormde dit een voordelig en (letterlijk) bevrijdend 

alternatief voor de vaak langdurige (dwang)behandeling en opsluiting. Inmiddels is deze 

biomedische benadering niet zonder kritiek gebleven. De pathologisering van afwijkingen en 

het scherpe onderscheid dat wordt gemaakt tussen ziek en gezond, tussen ‘normaal’ en ‘gek’, 

roepen ethische vragen op en staan op gespannen voet met recente bevindingen, die een meer 

genuanceerde en graduele relatie tussen gezondheid en ongezondheid impliceren. (Westerhof & 

Bohlmeijer, 2010) Tegen de toepassing van psychofarmaca is onder andere ingebracht dat deze 

gericht is op symptoombestrijding en niet op succesvolle genezing van oorzaken of omgang met 

problemen. (Glassman, 2003) 
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Tegenover het natuurwetenschappelijke model dat met name gericht is op verklaren (erklären), 

staat het geesteswetenschappelijke model dat gericht is op begrijpen (verstehen). Met 

betrekking tot religie en levensbeschouwing kunnen we concluderen dat de tweede benadering 

hieraan meer ruimte biedt en hiermee een nauwe historische band heeft. 

In reflectie op deze geschiedenis kunnen we concluderen dat culturele denkbeelden en 

maatschappelijke ontwikkelingen van enorme invloed zijn op hoe in de psychiatrie wordt 

gedacht en gehandeld. Maar ook de afzonderlijke perspectieven die we zijn tegengekomen 

kunnen heel verschillende denk- en handelingsmodellen voortbrengen. Een religieus 

perspectief kan bijvoorbeeld een verklaring geven voor geestesziekte waarbij de geesteszieke 

slachtoffer is van goddelijke invloeden, maar ook een verklaring waarbij de geesteszieke wordt 

veroordeeld en aangeklaagd. Een religieus perspectief kan de geesteszieke levenslang 

veroordelen, maar ook hoop bieden op herstel, zoals in de morele benadering. Het ene 

verklaringsmodel kan dus niet zonder meer als ‘beter’ worden gezien dan het andere. Los van 

verklaringsgrond is, vanuit de patiënt bezien, een positief interpretatiekader dat ruimte laat 

voor een hoopvol perspectief wellicht de beste optie. 

 

1.3 Levensbeschouwing en geestelijke gezondheidszorg (ggz) 

Verhagen stelt dat levensbeschouwing in relatie tot psychiatrie vaak eenzijdig wordt benaderd 

vanuit sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Levensbeschouwing wordt dan vaak 

voorgesteld als een ‘verloren’ of ‘vergeten dimensie’ (Verhagen, 2003, p. 159), waaraan 

weliswaar belang kan worden gehecht, maar die ook al te gemakkelijk ter zijde kan worden 

geschoven. Verhagen (2003) stelt dat de relatie tussen levensbeschouwing en psychiatrie 

veelzijdiger en dieper is dan een sociaal-maatschappelijke ontwikkeling, zoals in de ‘verloren-

dimensie’ benadering wordt aangenomen, en zowel  de professie en professionaliteit als de 

psychopathologie zelf betreft. De relaties tussen levensbeschouwing en respectievelijk 

professionele zorg (1.3.2), professionaliteit (1.3.3) en geestelijke (on)gezondheid (1.3.4), zullen in 

het vervolg van dit hoofdstuk verder verkend worden. Aan het einde van het hoofdstuk wordt 

uitgebreider ingegaan op hallucinaties (1.3.4). 

 

1.3.1 Levensbeschouwing en professionele zorg 

Met de inbedding van de ggz in de verzorgingsstaat, verschoof de ggz verder in de richting van 

het ‘publieke domein’. In combinatie met de voortgaande secularisering, was er voor 

levensbeschouwing en religie geen plaats meer in de ggz, of beter gezegd, werd zij beperkt tot 

het domein van de geestelijke verzorging. Maar daarmee is de discussie over de plaats van 

levensbeschouwing in de ggz niet ten einde gekomen.  

Zowel de professionele zorgcontext als de inhoud van het begrip ‘levensbeschouwing’ is 

veranderd. Levensbeschouwing valt niet langer samen met godsdienst en kerkelijke autoriteit, 

waardoor zij als begrip toegankelijker is geworden voor de psychiatrie. In de verzuilde situatie, 

waarin religieuze tradities afgesloten waren en ieder hun eigen waarheidsclaims kenden, was 

de algemene waarde van religie moeilijk in te schatten. (Tilburg, 2003) Dat deze onschendbare 

positie is doorbroken, heeft de weg gebaand voor bestudering van religie vanuit 

godsdienstfilosofisch en –psychologisch perspectief. En als zodanig is de relevantie van religie 
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voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en andere hulpverleners in de ggz niet te 

ontkennen. Zoals het rapport ‘Geloven in het publieke domein’ van de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid (Donk et al., 2006) aantoont, valt religie tegenwoordig niet zonder 

meer te plaatsen in de tweedeling tussen privé- en publiek domein.  

Zoals we hebben gezien is in de zorg een proces van de-institutionalisering en 

extramuralisering gaande, waardoor in de praktijk geestelijke verzorging voor steeds minder 

patiënten en minder langdurig gewaarborgd is. Verder floreert naast de reguliere ggz een 

uitgebreid alternatief hulpverleningscircuit, dat gekenmerkt wordt door meer holistisch en 

spiritueel georiënteerde benaderingen en behandelingen, die aansluiten bij de cultureel-

religieuze achtergrond en affiniteit van de patiënt. En ook in de reguliere ggz is een hernieuwde 

belangstelling voor waarden, zingeving, levensbeschouwing en religie waarneembaar. Volgens 

Glas (2012) is deze mede te verklaren vanuit een ervaring van gemis, ‘het ontbreken van een 

taal om zin en betekenis mee te duiden, het wegvallen van een meer holistisch perspectief op de 

patiënt, de gebrekkige identiteit en morele weerbaarheid van professies’ (Glas, 2012, p. 66). 

Volgens Van Ree hangt ook het stijgend aantal allochtone patiënten (en hulpverleners), samen 

met de toenemende aandacht voor levensbeschouwing in de psychiatrie (Van Ree, 2003, p. 

175). Deze confronteert professionele hulpverleners met de beperktheid van het biomedisch 

perspectief met betrekking tot levensvragen en daagt hen uit tot herbezinning op hun 

professionele, morele en levensbeschouwelijke identiteit. Deze ontwikkeling vraagt ook om de 

doordenking van het gehanteerde ziektebegrip.  In de transculturele psychiatrie zijn er grofweg 

twee posities te onderscheiden ten opzichte van de verhouding tussen ziekte en cultuur; 

enerzijds de universalistische hypothese, die uitgaat van het bestaan van afgrensbare 

ziektebeelden die in alle culturen zijn terug te vinden. Een voorbeeld hiervan is het klassieke 

biomedische model van ziekte als disfunctie. Anderzijds is er de cultuurspecifieke hypothese, die 

uitgaat van de culturele bepaaldheid en sociale constructie van (geestes)ziekten en genezing. 

(Bartels, 2003; Glas, 2012; Van Ree, 2003)  

Aldus Bartels hangt de mogelijkheid om levensbeschouwing een plek te geven binnen de 

psychiatrie samen met de cultuuropvatting; hanteert men een statisch cultuurbegrip, dan laat dit 

geen ruimte voor interactie tussen de psychiatrische situatie en de cultuur (en 

levensbeschouwing) van de patiënt. De laatste wordt geplaatst in het privé domein van de 

patiënt, wat de hulpverlener de mogelijkheid biedt om eventuele verschillen te 

veronachtzamen. Daarmee verworden de begrippen ‘cultuur’ en ‘religie’ tot machtsmiddel om 

de boodschap van de patiënt buiten beschouwing te laten. (Bartels, 2003) Vanuit een 

dynamische opvatting van cultuur daarentegen, wordt ook de psychiatrische hulpverlening zelf 

beschouwd als cultuurproductie. Daarmee ontstaat de ruimte voor wederzijdse beïnvloeding en 

een constructieve omgang met verschillen.  

Schilderman (2006) beschrijft twee motieven die aanleiding kunnen zijn om het belang en de 

functies van religie in het maatschappelijke domein te veronachtzamen. De eerste ligt besloten 

in het idee dat religie in de westerse cultuur verdwijnt. Vanuit deze seculariseringsgedachte is 

iedere discussie over het belang van religie overbodig, omdat deze hoe dan ook zal verdwijnen. 

De seculariseringthese, die in zijn huidige vorm werd ontwikkeld in de jaren ’50 en ’60 door 

auteurs als Wilson, Berger en Martin, is niet vrij gebleven van empirische en de theoretische 

kritiek. (Donk & Plum, 2006) Bovendien, merkt Schilderman op, kan het secularisatieparadigma 

ook zelf de gedaante van een maatschappelijke overtuiging aannemen; ‘De term secularisme 

drukt in dat geval de overtuiging uit dat de scheiding van kerk en staat een intrinsiek belang 

vertegenwoordigt. Het constitutionele beginsel van vrijheid van religie (‘freedom of religion’) 
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wordt dan opgevat als een bevrijding van religie (‘freedom from religion’) die ook in sociaal-

cultureel opzicht behartigd moet worden’ (Schilderman, 2006, p. 396–397).  

Het tweede motief dat Schilderman beschrijft is te vinden bij ‘religieus geïnteresseerde 

intellectuelen’ (Schilderman, 2006, p. 397) en wordt gevormd door de angst dat religie 

uitsluitend functioneel benaderd wordt, ‘waardoor haar intrinsieke betekenis verdwijnt en het 

belang van een religieus vocabulaire voor de eigen identiteitsbepaling miskend wordt’ 

(Schilderman, 2006, p. 397). Schilderman meent echter dat het wel mogelijk is om ‘vanuit een 

binnenperspectief een ‘semantische voorrang’ van een religieus vocabulaire in de zelfdefinitie 

van religies [te] beamen en tegelijkertijd vanuit een buitenperspectief de vraag naar religieuze 

functies [te] blijven stellen’ (Schilderman, 2006, p. 397).  

Schilderman schetst ook drie risico’s die verbonden zijn met de ‘ontvlechting van religie en zorg’ 

(Schilderman, 2006, p. 402). Als eerste noemt hij de mogelijke verzwakking van solidariteit als 

een herkenbare waarde in de zorg, die zou samenhangen met verdwijnen van ‘‘face-to-face’ 

contacten, lokale voorzieningen voor hulp en ondersteuning en min of meer gedeelde 

overtuigingen’ (Schilderman, 2006, p. 402). Het tweede risico dat Schilderman noemt is de 

‘verzorgelijking van de moraal’, wat inhoudt dat ‘leed en gebrek in toenemende mate in termen 

van het diagnostische en hulpverleningsrepertoire van de professionele regimes uit de 

verzorgingsstaat worden gedefinieerd’ (Schilderman, 2006, p. 402). Als gevolg benaderen ook 

cliënten hun eigen hulpvragen en zorgbehoeften in toenemende mate vanuit medisch-

technische termen en daaraan corresponderende verwachtingen met betrekking tot genezing 

en zorg. Als derde risico noemt Schilderman de rehabilitatie- en reïntegratieproblematiek; met 

de vermaatschappelijking van de zorg, gaat het erom de autonomie van cliënten te bevorderen 

(rehabilitatie) en hoe de omgeving daaraan kan bijdragen (reïntegratie). Schilderman stelt de 

vraag hoe deze informalisering van de zorg zich zal ontwikkelen tegen de achtergrond van 

decennialange formalisering van de zorg. Er blijken weliswaar een enorm aantal mensen bereid 

te zijn tot mantelzorg maar, stelt Schilderman, ‘deze hulp is evenzeer geïndividualiseerd en staat 

vanwege de heterogeniteit ervan bij specifieke groepen al onder druk nog voordat politieke 

besluiten als herstructurering van de awbz of introductie van de wmo doorgevoerd zijn’ 

(Schilderman, 2006, p. 404). Levensbeschouwelijke overtuigingen en netwerken zouden een 

‘sociale infrastructuur’ kunnen bieden voor de vermaatschappelijking van de zorg.  

Kunneman wijst op de invloed van ‘historische constellaties die (in ieder geval in ons land) niet 

meer van toepassing zijn, maar nog steeds hun donkere schaduwen over het debat werpen’ 

(Kunneman, 2006, p. 368) en het debat over de rol van religie en levensbeschouwing in het 

publieke domein in twee polen verdeelt. Enerzijds de associatie van levensbeschouwing en 

religie met dogmatisme en moreel imperialisme, ‘waartegenover dan individuele 

(keuze)vrijheid als centrale waarde wordt geponeerd en volledige neutraliteit van de overheid 

wordt geëist op het gebied van religie en levensbeschouwing’ (Kunneman, 2006, p. 368). 

Anderzijds wordt ‘met grote kracht gehamerd op het belang van bovenindividuele waarden en 

van omvattende zingevingskaders, in het bijzonder religieuze tradities. Die zouden niet alleen 

een noodzakelijke bedding bieden voor het omgaan met onontkoombare bestaansvragen, maar 

ook een culturele humuslaag voor morele waarden, in het bijzonder maatschappelijke 

solidariteit. In het verlengde daarvan zou de overheid religieuze en levensbeschouwelijke 

organisaties en hun aanwezigheid in het publieke domein actief moeten ondersteunen en 

bevorderen’ (Kunneman, 2006, p. 368). Het wordt duidelijk dat Schildermans benadering naar 

de tweede pool neigt. Kunneman zoekt naar een manier om dit spanningsveld te ontstijgen; hij 

hanteert hierbij twee ‘richtingaanwijzers’, ten eerste de uitwaaiering van zingevingsstijlen en de 
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erosie van morele betrokkenheid en ten tweede de omvorming van existentiële en morele vragen 

tot technisch oplosbare problemen (Kunneman, 2006). De laatste neemt aldus Kunneman in de 

praktijk de vorm aan van een keuze voor ‘een ‘nihilistische’ zingevingsstijl, waaruit met een 

beroep op keuzevrijheid en autonomie elke verwijzing naar transcendente waarden is 

verbannen’ (Kunneman, 2006, p. 371). Op die manier is de staat weliswaar gescheiden van de 

kerk, maar niet van zingevingsstijlen, want zij bevordert een specifieke (nihilistische) 

zingevingsstijl. In deze situatie is dus noch de ‘volledige neutraliteit van de overheid’, zoals de 

eerste pool voorstaat, noch de positieve invloed van levensbeschouwing in het publieke domein, 

zoals de tweede pool wenst, gerealiseerd. In zijn zoektocht hanteert Kunneman de begrippen 

horizontale transcendentie en normatieve professionaliteit. Horizontale transcendentie verwijst, 

in tegenstelling tot verticale transcendentie, niet naar een absoluut gestelde oorsprong, maar is 

‘intern betrokken op pluraliteit en dialoog, op leerzame wrijving tussen verschillende 

inhoudelijke evocaties van transcendente waarden en de achterliggende zingevingskaders, als 

voorwaarde voor het kunnen oplichten van de inzichten en de inspiratie die daarin besloten 

liggen’ (Kunneman, 2006, p. 376).  

Deze formulering doet denken aan wat Bartels zegt over de dynamische cultuuropvatting; 

beiden impliceren een relativering van de eigen cultuur en/of levensbeschouwing, willen ruimte 

laten voor verschillen en deze constructief inzetten, vanuit de overtuiging dat dit kan bijdragen 

aan positieve veranderingen. 

 

1.3.2 Levensbeschouwing en professionaliteit van de hulpverlener 

Er is een groeiende belangstelling voor zingeving, levensbeschouwing en religie in de ggz, 

concludeert Verhagen op basis van het aantal drukbezochte studiedagen en cursussen omtrent 

dit thema. (Verhagen, 2003) Een fundamentele vraag omtrent professionaliteit is of sociale, 

morele en existentiële aspecten daartoe behoren, of dat de moderne professionaliteit zich 

beperkt tot medisch-technische specialisatie.  

Daarmee komen we terug bij het begrip normatieve professionalisering, dat is ontwikkeld met 

als doel om ‘zowel op conceptueel niveau als op het niveau van de praktijk tegenwicht te 

kunnen bieden aan de dominantie van bedrijfsmatig georiënteerde managementmodellen en de 

bijbehorende ‘technische’ invulling van professioneel handelen, waarin het doeltreffend en 

efficiënt oplossen van nauwkeurig te specificeren problemen op basis van objectieve kennis 

centraal staat’ (Kunneman, 2006, p. 386). De massale verdringing van ‘waardegeladen vragen’ 

uit de professionele zorg, roept in toenemende mate verzet op en vele auteurs roepen ertoe op 

‘de ‘ziel’ van professioneel handelen te redden’ (Kunneman, 2006, p. 388). Zo’n pleidooi doet 

denken aan de confessionele artsen en hoogleraren, die zich aan het einde van de 19de en het 

begin van de 20ste eeuw profileerden met een ‘bezielde’ psychiatrie en zich wilden 

onderscheiden van de  ‘zielloze’ materialistische medische wetenschap.  

Hoe komen deze existentiële en morele of ‘waardegeladen’ vragen terug in de professionele 

ggz? En hoe kunnen professionals hiermee omgaan? In de laatste dertig jaar heeft het 

onderzoek op het terrein van psychotherapie serieuze vormen aangenomen. Eén van de 

bevindingen daaruit is dat algemene therapiefactoren in het algemeen belangrijker blijken te 

zijn dan specifieke therapiefactoren. Een algemene therapie factor is de vertrouwensrelatie 

tussen de therapeut en de patiënt. Daarbij kan men denken aan bepaalde kwaliteiten waarover 

de therapeut zou moeten beschikken, zoals echtheid, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie 
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die Rogers als basisvoorwaarden stelde van een effectieve therapierelatie. (Tilburg, 2003) Frank 

& Frank (1961) menen dat de voornaamste motivatie van veel mensen om in psychotherapie te 

gaan niet is om hun symptomen te genezen, maar eerder een toestand van algemene 

‘demoralisering’. Demoralisering kan de vorm aannemen van crisis, wanneer deze acuut is of 

van ‘social breakdown’, wanneer deze chronisch is. Kenmerkend voor demoralisering is dat de 

persoon een falen tegenover zichzelf en anderen, incompetentie om met zijn problemen om te 

gaan en een  algeheel verlies aan controle ervaart; ‘The state of demoralization, in short, is one 

of hopelessness, helplessness, and isolation in which the person is preoccupied with merely 

trying to survive’ (Frank & Frank, 1961, p. 35).  

Tilburg concludeert dat effectieve algemene therapiefactoren te vinden zijn in een ‘zeer 

bepaalde relatie, te weten: 

- een intense, vertrouwelijke, emotionele relatie met een therapeut; 

- een als ‘therapeutisch’ gelabelde context; 

- een ‘rationale’, of een conceptueel systeem dat geloofwaardig is voor patiënt en therapeut; 

- een uit de rationale voortvloeiende ceremonie, waaraan therapeut en patiënt samen actief 

deelnemen en die hoop wekt op herstel’ (Tilburg, 2003, p. IX). 

Yalom (2000) stelt in aansluiting hierop dat therapie niet theorie-gestuurd (theory-driven), 

maar relatie-gestuurd (relationship-driven) zou moeten zijn. Hij benadrukt het belang van de 

relatie en existentiële thema’s in (existentiële) psychotherapie. In de psychotherapeutische 

setting onderscheidt hij inhoud (content, dat wat letterlijk besproken wordt) van proces 

(process, de interpersoonlijke relatie tussen de patiënt en de therapeut). De vier existentiële 

domeinen of ‘ultimate concerns’ die Yalom beschrijft (meaning in life, existential isolation, death 

en freedom), zijn volgens hem beter te plaatsen in het proces dan in de inhoud van de therapie; 

‘A heightened sensibility to existential issues deeply influences the nature of the relationship of 

the therapist and patient and affects every single therapy session’ (Yalom, 2000). Onder de 

oppervlakte van de therapie, speelt zich dus een ander, diepgaander proces af waarin waarden 

en existentiële noties worden gecommuniceerd en dat niet los te zien is van de therapeutische 

relatie. Yalom stelt dat verbinding (re-ligare) het centrale doel is van zowel existentiële 

psychotherapie als geestelijke ondersteuning of begeleiding (religious consolation); 'The 

professional literature regarding the therapist-patient relationship is replete with discussions of 

encounter, genuineness, accurate empathy, positive unconditional regard, ‘I-thou encounter’’ 

(Yalom, 2000). Ook existentiële thema’s zijn een gedeeld domein. Hoewel deze vaak worden 

beschouwd als religieus van aard, zijn ze dat niet inherent; ‘(…) throughout history, every being 

in every culture has had to deal with the ultimate concerns and has sought some way to escape 

the anxiety inbuilt in the human condition. Every human being experiences the anxiety 

accompanying thoughts of death, meaninglessness, freedom (that is, the fundamental lack of 

structure in existence, das nichts) and fundamental isolation – and religion emerges as 

humankind’s basic attempt to quell existence anxiety’ (Yalom, 2000). Hij ziet religie dus als een 

mogelijke manier om om te gaan met existentiële onzekerheden en angsten. De confrontatie 

met de gegevenheden van het bestaan (‘givens’ of existence) heeft potentieel een grote 

therapeutische waarde; ‘the confrontation with the givens of existence is painful but ultimately 

healing’ (Yalom, 1980, p. 14). In dit kader benadrukt Yalom de positieve waarde van boundary 

experiences2, de confrontatie met de dood als meest sprekende voorbeeld. Boundary experiences 

kunnen ons perspectief ingrijpend veranderen, van een everyday mode naar een ontological 

                                                             
2 Yalom ontleent deze term aan Jaspers. 
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mode3. In deze toestand kunnen ingrijpende levensveranderingen plaatsvinden; een 

heroriëntatie op wat van waarde is, een herwaardering van de omgeving, van geliefden en 

natuur. Innerlijke conflicten maken plaats voor innerlijke vrede en wijsheid. Yalom stelt zich de 

vraag: ‘how do we find the leverage for such change in the absence of imminent death – in our 

everyday practice with our everyday patients?’ (Yalom, 2000). Zijn antwoord op deze vraag is 

dat therapeuten die gevoelig zijn voor existentiële problemen, subtielere boundary experiences 

kunnen inzetten om deze ‘deeper grounds’ te betreden. Om de helende of therapeutische 

waarde van dergelijke ervaringen te benutten is het van belang dat de confrontatie ermee niet 

uit de weg wordt gegaan, maar wordt gefaciliteerd. ‘Most religious doctrines, it seems to me, 

may make use of some of these therapeutic approaches but for the most part the believer is 

offered powerful consolation through the denial of the finality of death’ (Yalom, 2000).  

Niet alleen in religie, maar ook in de psychotherapeutische praktijk wordt de confrontatie met 

dergelijke onderwerpen soms uit de weg gegaan. Een mogelijke reden hiervoor is de 

verwevenheid van existentiële thema’s en levensbeschouwing. Psychiaters en psychologen zijn 

van oudsher sterk geseculariseerde beroepen; uit statistisch onderzoek in de V.S. en in 

Nederland is herhaaldelijk gebleken dat klinisch psychologen significant minder godsdienstig 

zijn dan de algemene bevolking (Van Ree, 2003; Verhagen, 2003). Ook blijken docenten in 

psychologische en psychiatrische opleidingen geen aandacht te besteden aan religie en 

spiritualiteit, zelfs als zij aangeven zich hier in de klinische praktijk wel mee bezig te houden. In 

de V.S. en Engeland zijn inmiddels richtlijnen ontwikkeld voor de aandacht voor spirituele en 

religieuze aspecten in psychologische en psychiatrische opleidingen. In Nederland zijn de 

‘Opleidingseisen Psychiatrie’ in 2000 geformuleerd door de Nederlandse Vereniging voor 

Psychiatrie; hoewel de richtlijnen omtrent spiritualiteit en religie maar algemeen beschreven 

worden, erkennen zij in ieder geval de (functionele) waarde van anamnese en onderzoek van de 

spirituele en religieuze beleving van de patiënt. (Verhagen, 2003)  

Voor psychiaters en psychologen blijkt aandacht voor levensbeschouwing dus niet 

vanzelfsprekend. Naast persoonlijke affiniteit (of gebrek hieraan), kan ook het professionele 

referentiekader hierin mee spelen. Mooren (2008) onderscheidt een primair en een secundair 

referentiekader. Het primaire referentiekader is ‘het dominante geheel van inzichten en 

opvattingen dat de wijze bepaalt waarop het beroep wordt uitgeoefend’; hieraan ‘ontleent de 

beroepsbeoefenaar zijn professionele identiteit terwijl het de professional tevens legitimeert in 

diens doen en laten’ (Mooren, 2008, p. 29-30). Het secundaire referentiekader wordt ook 

gevormd door een geheel van inzichten en opvattingen, maar is ten opzichte van de 

beroepsidentiteit een ‘variabel gegeven’ (Mooren, 2008, p. 30). Mooren stelt dat 

‘levensbeschouwing en de wetenschappelijke doordenking ervan’ (Mooren, 2008, p. 30) 

weliswaar tot het primaire referentiekader van de geestelijk verzorger behoren, maar voor de 

psychotherapeut (hooguit) onderdeel van het secundaire referentiekader zijn.  

De kans bestaat dus dat, zoals Verhagen ook stelt, de spirituele beleving van de patiënt de 

gespecialiseerde professional ontgaat, omdat de medisch-technische benadering hier geen 

ruimte aan biedt aan en geen woorden voor kent. (Verhagen, 2003) Mooren bevestigt dat het 

referentiekader ‘in overwegende mate de taal bepaalt waarin tussen cliënt en professional 

wordt gecommuniceerd, en waarin de aard, de mogelijkheden en de voorwaarden voor het 

contact tussen beide gesprekspartners worden uitgedrukt’ (Mooren, 2008, p. 30). Ook Glas 

(2012) wees al op het gebrek aan een taal om zin en betekenis mee te duiden. Van der Schaft 

                                                             
3 Yalom ontleent dit onderscheid aan Heidegger. 
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stelt, evenals Yalom, ‘verbinden’ centraal en wijst daarbij op het belang van taal en meer 

specifiek ‘eigen taal’. (Van der Schaft, 2013) Een psychiatrische stoornis ‘onteigent’, in de zin dat 

het de persoon een deel van zijn (vertrouwde) zelf-ervaring en leven ontneemt. En vervolgens 

vindt er een tweede ‘onteigening’ plaats als ongewenst neveneffect van de ggz behandeling, 

waarin ‘je over jezelf in een vervreemdende taal leert denken, in diagnose- en behandeltaal’ 

(Van der Schaft, 2013). Zo vindt er dus een dubbele onteigening plaats, ten eerste van de 

vertrouwdheid en bekendheid met jezelf en je leven en ten tweede van je beleving en 

ervaringen. Op de weg terug naar verbinding kan, volgens Van der Schaft, het ‘buiten traject’ 

(verbinden met anderen) niet zonder het ‘binnentraject’ (verbinden met jezelf). Het vinden van 

eigen (beeld)taal die de eigen ervaringen beschrijven, is een essentiële stap in het opnieuw 

aangaan van de verbinding. Met het zoeken naar eigen (beeld)taal kan de ervaring in een kader 

geplaatst worden dat betekenisvol is voor de persoon zelf. Vanuit de vervreemdende ervaring 

kan weer verbinding gemaakt worden met de eigen persoon, het eigen leven en vervolgens ook 

met anderen, omdat de ervaring gecommuniceerd kan worden naar anderen.  

De professionele omgang met existentiële en morele vragen vereist dus allereerst de 

gevoeligheid om deze op te merken. Daarnaast daagt de toenemende belangstelling voor 

zingeving en religie, de professional uit zelf ook rekenschap te geven van zijn standpunt ten 

aanzien van allerlei levensvragen. (Glas, 2012) Naast de bewustwording van existentiële en 

morele dimensies van uitingen van de patiënt, vraagt een professionele omgang met existentiële 

en morele vragen dus ook bewustwording van de waarden en overtuigingen die (impliciet) in 

het eigen denken en handelen besloten liggen.  

In 1990 publiceerde de American Psychiatric Association (APA) een richtlijn met betrekking tot 

potentiële conflicten tussen religieuze opvattingen van psychiaters en hun psychiatrische 

praktijk. Hierin wordt gesteld dat de psychiater zich empathisch en respectvol dient te 

verhouden tot de patiënt en diens overtuigingen, dat het nuttig kan zijn om informatie te 

verkrijgen over de religieuze en/of ideologische overtuigingen van de patiënt. Daarnaast 

besteedt de richtlijn ook aandacht aan de (anti-)religieuze en/of ideologische overtuigingen van 

de psychiater; deze mogen nooit worden opgedrongen aan de patiënt en religieuze concepten 

en rituelen mogen nooit functioneren als substituut voor gangbare diagnostische concepten of 

therapeutische praktijken. (Verhagen, 2003) Deze richtlijn geeft vooral aan hoe conflicten 

voorkomen kunnen worden. Erkend wordt weliswaar dat informatie over de overtuigingen van 

de patiënt nuttig kan zijn, maar de positieve betekenis die dit kan hebben voor de 

therapeutische relatie en het herstel van de patiënt, wordt buiten beschouwing gelaten.  

Glas benadrukt dat het lijden aan een psychiatrische aandoening aan universeel menselijke en 

existentiële thema’s raakt, die ‘het geheel van iemands bestaan betreffen en (…) kunnen worden 

opgevat als grondhoudingen of fundamentele bestaansoriëntaties, die uitdrukking geven aan de 

ik-zelfverhouding’ (Glas, 2012, p. 71). Als zodanig zijn existentiële thema’s niet accidenteel voor 

de psychiatrie, maar betreffen ze vaak de kern van de behandelrelatie. Aandacht voor deze 

thema’s kan de behandelrelatie ten goede komen en kan krachtige copingmechanismen 

opleveren die het herstel van de patiënt kunnen bevorderen. Of er aandacht is voor existentiële 

thema’s, moet daarom niet afhankelijk zijn van persoonlijke voorkeur, maar is een kwestie van 

professionaliteit. (Glas, 2012) 
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1.3.3 Levensbeschouwing en geestelijke (on)gezondheid 

Van Uden & Pieper (1996) bespreken het verband tussen religie en geestelijke gezondheid aan 

de hand van de vijf mogelijke verbanden die Spilka, Hood & Gorsuch voorstellen. Volgens deze 

indeling kan religie het pathologische: genezen (therapeutische werking van religie), 

onderdrukken (potentieel afwijkend gedrag wordt d.m.v. religieuze socialisatie onderdrukt), 

verbergen (religie dient als toevluchtsoord), tot uitdrukking brengen (het pathologische komt in 

religieuze vorm tot uitdrukking) en veroorzaken (religie is de oorzaak van geestelijke 

ongezondheid). Van Uden & Pieper concluderen dat er geen eenduidige relatie te ontdekken is 

tussen religie en geestelijke gezondheid. Er bestaan gezonde en ongezonde vormen van 

religiositeit, ‘de ene vorm is verbonden met gezonde, de andere met ongezonde 

persoonskenmerken en sociale karakteristieken’. Van Uden & Pieper concluderen, op basis van 

diverse onderzoeken, dat gezonde en ongezonde religiositeit samenhangen met respectievelijk 

intrinsieke en extrinsieke religiositeit.  

Vanuit de ‘verloren-dimensie’ benadering, stelt Verhagen, neigt men ertoe om existentiële 

aspecten los te zien van biologisch-psychologische aspecten van de persoon. Maar, ‘Existentiële 

thema’s zijn echter niet alleen een onderdeel of een bijkomend aspect van psychopathologie, 

maar ze zijn verweven met de symptoomformatie en beïnvloeden de psychopathologie, 

namelijk in de expressie ervan, in de wijze waarop symptomen en verschijnselen worden 

beleefd en in de verwijzing naar bestaansvragen of bestaansangsten die in de beleving van tal 

van symptomen en verschijnselen besloten ligt’ (Verhagen, 2003, p. 159-160). In veel gevallen 

resoneren existentiële thema’s met de psychopathologie mee, zonder dat er sprake is van een 

intrinsieke relatie tussen deze thema’s en de psychiatrische aandoening. Soms is die intrinsieke 

relatie er wel en komen de thema’s in de psychopathologie zelf tot uitdrukking. (Glas, 2012)  

Ook het gemak waarmee en de waarschijnlijkheid dat patiënten over hun religieuze of spirituele 

beleving spreken kan verschillen. Dat kan samen hangen met karaktereigenschappen van de 

persoon, met de aard van de stoornis, maar ook met de beladenheid van het onderwerp in het 

contact tussen hulpverlener en patiënt. Zo kan een patiënt terughoudend zijn uit angst dat het 

bespreken van religieuze thema’s of beleving wordt geïnterpreteerd als symptoom.  

Hieronder volgt de bespreking van de relatie tussen levensbeschouwing en verschillende 

psychische ziektebeelden.  

Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen, met een 

jaarprevalentie van ruim 10%. (Van Megen, 2012) Onderzoek indiceert dat het negatieve 

correlatie die is geconstateerd tussen (zelfverklaarde) religiositeit en het voorkomen van 

psychiatrische stoornissen in het algemeen, niet gevonden is in relatie tot angststoornissen. 

(Van Megen, 2012)  

Uit meta-analyses die de relatie tussen religiositeit en geestelijk welbevinden onderzochten, 

blijkt dat er zowel positieve als negatieve verbanden bestaan. Negatieve verbanden worden 

hypothetisch verklaard vanuit extrinsieke (in plaats van intrinsieke) religiositeit, een negatief 

godsbeeld, de bevordering van doemscenario’s en overmatige scrupulositeit. Positieve 

verbanden worden hypothetisch verklaard vanuit met name intrinsieke religiositeit. Van Megen 

(2012) concludeert dat het contra-effectief kan zijn om mensen te motiveren zich aan te sluiten 

bij religieuze gemeenschap, omdat extrinsieke religiositeit een negatief effect kan hebben.  

Depressieve stoornissen behoren ook tot de veelvoorkomende psychiatrische stoornissen, met 

een jaarprevalentie van 5 tot 7%. (Braam, 2012) Op basis van twee meta-analyses trekt Braam 
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de volgende voorlopige conclusies met betrekking tot de relatie tussen religiositeit en 

depressie: 

- Religiositeit, in de vorm van kerkbezoek of intrinsieke religieuze motivatie, hangt samen met 

lagere niveaus van depressieve klachten in de bevolking en dient als bron van coping bij 

aanpassing in tijden van problemen. 

- Het beloop van een depressieve episode is aanzienlijk beter voor personen die intrinsieke 

waarde hechten aan religie. 

- Gedurende depressieve episodes komen veel negatieve gevoelens naar God voor, zoals 

onvrede met God of zich verlaten voelen door God. 

- In piëtische, orthodoxe groepen komt meer depressie voor.  

- Depressieve patiënten met christelijke achtergrond rapporteren vaker schuldgevoelens dan 

onkerkelijke. (Braam, 2012, p. 227) 

Met name de eerste twee verbanden zijn erg sterk. Het verband tussen kerkbezoek en minder 

voorkomen van depressie valt niet zonder meer te herleiden tot een positief effect van sociale 

contacten in de kerkgemeenschap. Braam (2012) verondersteld dat de rituele context en 

inhoudelijke thematiek een eigen (groeps)therapeutische, beschermende betekenis hebben. 

Intrinsieke religiositeit wordt geassocieerd met lagere niveaus van mental distress, terwijl 

extrinsieke religiositeit verband lijkt te houden met meer depressieve symptomen. (Braam, 

2012) 

Het stress-kwestbaarheidsmodel van Brown & Harris kan inzicht geven in het ontstaan en het 

verloop van depressie; in hun model maken zij inzichtelijk hoe sociale factoren van invloed 

kunnen zijn op depressie. Zij onderscheiden: uitlokkende factoren, kwetsbaarheidsfactoren en 

symptoomformerende factoren. Braam vult dit model aan met: beschermende factoren, 

depressieonderhoudende factoren en factoren die bijdragen aan herstel van de depressie. Als 

multidimensioneel begrip, stelt Braam, kent religiositeit ten minste een gedragsmatige, een 

cognitieve, een motivationele en een emotionele dimensie. In theorie kunnen al deze dimensies 

fungeren als factor (positief, bijvoorbeeld stressbuffer of negatief, bijvoorbeeld onderhoudend) in 

het stress-kwetsbaarheidsmodel en op ieder van de dimensies kan religieuze coping aan de orde 

zijn. (Braam, 2012, p. 223) 

Bipolaire stoornissen komen minder voor dan unipolaire depressieve stoornissen en hebben 

een jaarprevalentie van 2 tot 3%. (Braam, 2012) Een bipolaire stoornis kent een cyclisch 

beloop, waarbij beide polen (manie en depressie) kunnen worden uitgelokt door stress. Vanuit 

het stress-kwetsbaarheidsmodel kunnen religieuze factoren verweven raken met het cyclische 

beloop. Hoewel vanuit de klinische praktijk religieuze preoccupaties bijvoorbeeld vaak worden 

geïnterpreteerd als voorteken van een manische episode, is vanuit empirisch onderzoek maar 

weinig bekend over de relatie tussen religie en bipolaire stoornissen.  

Uit kleinschalig onderzoek is wel gebleken dat manische patiënten aanzienlijk vaker religieuze 

ervaringen rapporteren dan de algemene bevolking, terwijl depressieve patiënten juist minder 

religieuze ervaringen rapporteren dan de algemene bevolking. (Braam, 2012) In een Nieuw-

Zeelandse studie gaven 40% van de onderzochte patiënten aan dat de bipolaire stoornis had 

geleid tot een afname van hun religieuze en spirituele geloofsopvattingen. Toch gaf een 

meerderheid aan steun te vinden in religie en spiritualiteit. (Braam, 2012)  

Patiënten kunnen tijdens manische episodes in extatische religieuze toestanden verkeren of 

ervaringen meemaken, wat kan leiden tot een ‘te groot religieus optimisme’. (Braam, 2012, p. 

230) Na de manische episode kunnen aldus Braam ‘de religieuze en spirituele ervaringen 

inzichten hun charme en geloofwaardigheid verliezen’ (Braam, 2012, p. 232), waar bijkomt dat 
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depressieve episodes vaak gepaard gaan met gevoelens van zinloosheid en verlaten zijn door 

God. Braam spreekt hier van een ‘dubbele desillusie’ (2012, p. 232) met de eigen religiositeit of 

spiritualiteit, die ook de mogelijkheid tot religieuze coping kan beperken. Hij concludeert dat 

religie en spiritualiteit vaak verweven zijn met de symptomatologie en het cyclische karakter 

van manische en depressieve episodes. (Braam, 2012).  

 

Psychotische stoornissen zijn minder veel voorkomend, de lifetime-prevalentie schizofrenie 

voor is bijvoorbeeld 0,5% (De Graaf, 2010). De term ‘psychotische stoornis’ is eigenlijk een 

verzamelnaam voor allerlei stoornissen, waarmee onder andere kan worden aangeduid: 

schizofrenie, een schizofreniforme of schizoaffectieve stoornis, een waanstoornis, een 

kortdurende of gedeelde psychotische stoornis en een psychotische stoornis door een 

somatische aandoening of door een middel (APA, 1994). Een gedeeld kenmerk is het 

voorkomen van ‘psychotische symptomen’, die overigens weer niet uitsluitend voorkomen bij 

psychotische stoornissen. Hierop zal later in dit hoofdstuk worden ingegaan, eerst volgt een 

verkenning van de relatie tussen psychotische stoornissen en religie.  
Blom (2012) stelt dat psychosen en religie op een aantal niveaus onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn; ten eerste in de alledaagse klinische praktijk. Onder invloed van psychosen 

kunnen existentiële thema’s aan de oppervlakte komen en, zelfs bij personen die niet religieus 

waren, religieuze vormen aannemen. Het perspectief van de psychiater of behandelaar kan op 

gespannen voet komen te staan met dat van de patiënt, wanneer de arts weinig aandacht heeft 

voor de persoonlijke beleving en de patiënt zijn ervaring voor een authentiek metafysische 

beleving houdt. (Blom, 2012) 

Ten tweede zijn psychosen en religie met elkaar verbonden in het onderzoek naar hallucinaties, 

dat in de 19de eeuw op gang gekomen dankzij de parapsychologie. Met de verzwakking van het 

christelijke geloof als absolute autoriteit op het gebied van levensvragen, begon men te zoeken 

naar wetenschappelijke bewijzen voor een leven na de dood. Aan het einde van de 19de eeuw 

voerde de Britse Society for Psychical Research een grootschalig bevolkingsonderzoek, de 

‘Census of Hallucinations’, uit naar geestverschijningen en constateerde een positief verband 

tussen ‘sterfgevallen en verschijningen van de stervende persoon’ (Blom, 2012, p. 213). In 

navolging van dit onderzoek kwam ook het biomedisch onderzoek naar hallucinaties op gang. 

Daaruit is onder andere gebleken dat het vrijkomen van Dimethyltryptamine (DMT) in de 

hersenen invloed heeft op het ontstaan van hallucinaties.  

Tot slot zijn psychosen en religie met elkaar verbonden in de ontstaansgeschiedenis van het 

concept ‘schizofrenie’. Het concept schizofrenie is oorspronkelijk afkomstig van de Duitse 

psychiater Emil Kraepelin, die in 1893 ‘dementia praecox’ introduceerde als ziektebeeld. Hij zag 

de noodzaak om hiervan een zelfstandige categorie te maken, vanuit de overtuiging dat 

sommige patiënten met psychotische symptomen per definitie een slechte prognose hadden en 

eindigden in een toestand van dementie. Deze groep patiënten onderscheidde hij van patiënten 

met een ‘manisch-depressieve stoornis’, waarvoor hij een optimistischer prognose stelde. 

(Blom, 2012, p. 217-218) Kraepelins cirkelredenering werd fel bekritiseerd, met name vanwege 

de wetmatige voorspelling van het verloop van de ziekte. Kraepelin heeft dit criterium zelf later 

ook gerelativeerd, maar niet geheel verworpen; hij zag dementia praecox als een uiting van 

‘degeneratie’, in lijn met de in de tweede helft van de 19de eeuw wijd verspreide opvatting dat 

psychische en somatische ziekten, verslaving en immoreel gedrag de kiemcellen van een 

persoon konden beschadigen en een verhoogd risico veroorzaakten in volgende generaties. 

Herstel van een dergelijke conditie zou volgens Kraepelin tot op zekere hoogte mogelijk zijn 

door de vermenging met ‘gezond’ bloed en hij adviseerde de Duitse overheid om maatregelen te 

http://home.wanadoo.nl/~ruudzonneveld/DSM/DSM-IV_files/_257Eproust/asi-5.html#schizoaffectief
http://en.wikipedia.org/wiki/Dimethyltryptamine
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treffen om het Duitse ras te beschermen tegen de catastrofale gevolgen van dit proces. (Blom, 

2012) De Amerikaanse psychiater John Hoenig heeft gesuggereerd dat de degeneratieleer 

begrepen kan worden als een ‘geseculariseerde en gemedicaliseerde versie van de erfzondeleer 

uit de Bijbel, waarin staat dat God de zonden van de vaders aanrekent aan de kinderen uit de 

derde en vierde generatie’ (Blom, 2012, p. 219). Hoewel de degeneratieleer als cultureel-

religieuze metafoor tegenwoordig geen rol meer speelt in het (wetenschappelijke) denken, 

moet de historische verwevenheid ervan met het ontstaan en de legitimatie van het 

schizofrenieconcept ons ‘op zijn minst te denken geven’, aldus Blom.  

Los van de dubieuze geschiedenis, valt het schizofrenieconcept ook op andere gronden te 

bekritiseren. Zo is voor niemand duidelijk wat schizofrenie nu precies inhoudt; de wetenschap 

heeft geen onderliggend mechanisme kunnen ontdekken dat schizofrenie als nosologische 

categorie legitimeert. Binnen de huidige diagnostiek krijgt een patiënt die langer dan een half 

jaar hallucinaties heeft of andere psychotische symptomen vertoont en hierdoor 

disfunctioneert, waarbij een organische oorzaak en een affectieve component van de 

symptomen zijn uitgesloten, de diagnose schizofrenie. (Blom, 2012) Maar ook het begrip 

‘psychose’ kent geen eenduidige definitie. Van oudsher werd het begrip ‘psychose’ gebruikt als 

synoniem voor ‘psychische stoornis’ en als tegenhanger van ‘neurose’, dat een organische 

(neurologische) stoornis aanduidde. Vanaf 1850 verloren deze begrippen hun oorspronkelijke 

betekenis, toen psychotische symptomen organisch verklaard werden en Freud aan 

neurologische symptomen juist psychische oorzaken toeschreef. Tegenwoordig wordt psychose 

beschreven aan de hand van kenmerken, voornamelijk het voorkomen van wanen en 

hallucinaties en ‘het verwijderd zijn van datgene wat wij ‘de werkelijkheid’ noemen, het ‘staan 

buiten de buiten de alledaagse werkelijkheid’ (Blom, 2012, p. 209). 

Na deze bespreking van de relatie tussen levensbeschouwing en verschillende psychische 

ziektebeelden, volgt nu een verkenning van de relatie tussen levensbeschouwing, religie en 

spiritualiteit enerzijds en psychiatrische diagnostiek en ziektebegrip anderzijds.  

De American Psychiatric Association is de uitgever van de Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM), waarvan recent de vijfde editie is verschenen. De DSM is een 

classificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen, van een ‘stoornis’ wordt in de DSM-IV 

gesproken wanneer wordt voldaan aan de volgende criteria:  

‘In DSM-IV, each of the mental disorders is conceptualized as a clinically significant 

behavioral or psychological syndrome or pattern that occurs in an individual and that is 

associated with present distress (e.g., a painful symptom) or disability (i.e., impairment in 

one or more important areas of functioning) or with a significantly increased risk of suffering 

death, pain, disability, or an important loss of freedom. In addition, this syndrome or pattern 

must not be an expectable and culturally sanctioned response to a particular event, for 

example death of a loved one. Whatever its original cause, it must currently be considered a 

manifestation of a behavioral, psychological or biological dysfunction in the individual’ (APA, 

1994, p XXI). 

Deze DSM definitie is zeer pragmatisch en daarom vaak bekritiseerd. Aldus Glas (2012) is deze 

kritiek deels terecht, vanwege het feit dat ‘disfunctie’ niet verder wordt beschreven maar 

terugverwijst naar ‘distress’, ‘disability’ en ‘increased risk’ en dus op een cirkelredenering 

berust. De kritiek is volgens Glas ook deels onterecht, omdat deze impliciet uitgaat van de 

mogelijkheid om ‘stoornis’ of ‘ziekte’ objectief te beschrijven, zonder te verwijzen naar bepaalde 

normen.  
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Dit spanningsveld is terug te zien in de definiëring van de code ‘religieus of spiritueel probleem’ 

die is opgenomen in de DSM-IV en, voor zover ik heb kunnen achterhalen, ongewijzigd is in de 

DSM-V. Tijdens de ontwikkeling van de DSM-IV publiceerden Lukoff, Lu & Turner een voorstel 

voor een nieuwe DSM code, genaamd ‘psycho-religieus’ of ‘psycho-spiritueel’ probleem. De 

aanleiding voor dit voorstel was de bezorgdheid van het Spiritual Emergence Network (SEN) 

om de pathologiserende benadering van spirituele crises. Lukoff et al. hoopten dat het opnemen 

van  een code omtrent religieuze of spirituele problemen in de nieuwe DSM, onder andere 

pathologisering zou tegengaan en de gevoeligheid van professionals voor spirituele problemen 

zou vergroten. Zij definieerden de nieuwe code als volgt:  

‘Psychoreligious problems are experiences that a person finds troubling or distressing and 

that involve the beliefs and practices of an organized church or religious institution. 

Examples include loss or questioning of a firmly held faith, change in denominational 

membership, conversion to a new faith, and intensification of adherence to religious 

practices and orthodoxy. Psychospiritual problems are experiences that a person finds 

troubling or distressing and that involve that person's relationship with a transcendent being 

or force. These problems are not necessarily related to the beliefs and practices of an 

organized church or religious institution. Examples include near-death experience and 

mystical experience. This category can be used when the focus of treatment or diagnosis is a 

psychoreligious or psychospiritual problem that is not attributable to a mental disorder’ 

(Lukoff, Lu & Turner, 1998)  

In 1993 werd het voorstel, in aangepaste vorm, aangenomen met als titel ‘religious or spiritual 

problem’, beschreven als:  

‘This category can be used when the focus of clinical attention is a religious or spiritual 

problem. Examples include distressing experiences that involve loss or questioning of faith, 

problems associated with conversion to a new faith, or questioning of other spiritual values 

which may not necessarily be related to an organized church or religious institution’ (APA, 

1994, p. 685).  

Een belangrijke wijziging is dat volgens de definitieve beschrijving van een religieus of 

spiritueel probleem gesproken kan worden wanneer deze ‘the focus of clinical attention’ is, 

terwijl Lukoff et al. stellen dat van deze categorie sprake is wanneer ‘the focus of treatment or 

diagnosis is a psychoreligious or psychospiritual problem that is not attributable to a mental 

disorder’. De DSM definitie is dus weer gebaseerd op een naar zichzelf terugverwijzende 

redenering, terwijl de beschrijving van Lukoff et al aanvullende, ‘objectieve’ criteria vereist om 

een religieus of spiritueel probleem van een psychische stoornis te onderscheiden. 

Verschillende auteurs hebben een poging ondernomen om dergelijke criteria te formuleren.  

Lukoff, Lu & Turner noemen, naast ‘near-death experience’ en ‘mystical experience’, ook 

‘spiritual emergence’ als voorbeeld van een spiritueel probleem. Dit begrip heeft een dubbele 

betekenis en verwijst enerzijds naar spiritual emergence, ‘a gradual unfoldment of spiritual 

potential with minimal disruption in psychological / social / occupational functioning’, en 

anderzijds naar spiritual emergency, waarbij sprake is van ‘significant abrupt disruption in 

psychological/social/occupational functioning’ (Lukoff, Lu & Turner, 1998). Lukoff et al. (1998) 

benadrukken dat religieuze en spirituele problemen lang niet altijd behandeling vereisen, maar 

dat sommige spirituele conflicten of problemen aanleiding zijn voor mensen om hulp te zoeken. 

Spiritual emergency is een voorbeeld van een spiritueel probleem dat de persoon ernstig in zijn 

geestelijk welzijn en dagelijks functioneren kan verstoren. Met betrekking tot het 

onderscheiden van psychopathologie (een psychische stoornis met religieuze of spirituele 
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inhoud) en ‘spiritual emergency’ merken Lukoff et al. op dat dit erg lastig kan zijn, vanwege het 

feit dat ‘the unusual experiences, behaviors and visual, auditory, olfactory or kinesthetic 

perceptions characteristic of spiritual emergencies can appear as the symptoms of mental 

disorders: delusions, loosening of associations, markedly illogical thinking, or grossly 

disorganized behavior’ (Lukoff, Lu & Turner, 1998). Lukoff et al. noemen drie criteria ter 

onderscheiding van psychopathologie en spiritual emergencies die naar hun bevinding 

consistent terugkomen bij verschillende auteurs:  

- cognitions and speech thematically related to spiritual traditions or to mythology  

- openness to exploring the experience 

- no conceptual disorganization. (Lukoff, Lu & Turner, 1998).  

De Jong (2012) geeft een overzicht van criteria om te onderscheiden tussen een spirituele 

ervaring en psychopathologie, die hij aantrof bij verschillende auteurs. De Engelse psychiater 

Andrew Sims stelt dat in tegenstelling tot het pathologische, (bij) de religieuze of spirituele 

ervaring:  

- de gelovige zich kan blijven verhouden tot zijn ervaring en de ander  

- leidt in principe tot levensverrijking 

Jackon & Fulford stellen dat dit onderscheid moet worden gezocht in de mate waarin en wijze 

waarop ervaringen zijn ingebed in de waarden en overtuigingen van de persoon. (De Jong, 

2012) 

Volgens Van Praag worden niet-pathologische ervaringen, in tegenstelling tot pathologische, 

gekenmerkt door ‘open mindedness’ en ‘incertitude’, dat wil zeggen dat de persoon andermans 

overtuigingen kan herkennen en respecteren en zich bewust is van de onzekerheid die inherent 

is aan zijn overtuigingen. (De Jong, 2012) 

Tot slot stelt Brett dat het onderscheid tussen het pathologische en het spirituele, niet wordt 

bepaald door de inhoud van overtuigingen, maar door ‘de (on)mogelijkheid om terug te keren 

tot het ontologische raamwerk van intersubjectief gedeelde realiteitsbeleving’ (De Jong, 2012, p. 

127). 

Veel van deze criteria geven weliswaar enige handvatten om het religieuze of spirituele te 

onderscheiden van het psychopathologische, maar de uiteindelijke diagnose zal in hoge mate 

afhankelijk blijven van de interpretatie en beoordeling van de behandelaar. De Jong concludeert 

dat de descriptieve psychopathologie tekort schiet om spiritualiteit en psychopathologie van 

elkaar te onderscheiden. Hij pleit ervoor om deze aan te vullen met een existentieel vocabulaire 

en het bewust zijn van de waardebepaaldheid van het ziektebegrip. Tot slot, stelt hij, ‘Als een 

psychotisch symptoom niet geduid wordt als pathologisch, maar als spiritueel, dient de 

psychiater terug te treden voor de pastor’ (De Jong, 2012, p. 128). Die stelling impliceert dus 

een vernieuwde rolverdeling van arts en geestelijke, die een uitdaging betekent voor de 

psychiater. Namelijk het ontwikkelen van een gevoeligheid voor religieuze en spirituele 

problemen en de noodzaak, waarop ook Glas (2012) wijst, om normatieve overwegingen en 

achterliggende modellen van ziekte die doorwerken in het diagnostische proces te expliciteren.  

De ontwikkeling van de nieuwe DSM editie, de DSM-V, ging gepaard met veel discussie en 

kritieke geluiden uit allerlei hoeken. De DSM-criteria hebben weinig voorspellende en geen 

verklarende waarde en het werken met diagnose-behandel-combinaties (DBC), dat in de 

klinische praktijk leidt tot een behandeling waarin het professionele denkkader het 

uitgangspunt is en psychofarmaca centraal staan, doet weinig recht aan de persoon en zijn 

beleving en de persoonlijke betekenis van symptomen. Het verhaal van de patiënt is echter van 
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groot belang, stellen Roe & Lysacker (2012), zowel voor het herstel van de patiënt als voor het 

begrijpen van psychiatrische problemen en herstelprocessen. Zij bepleiten een narratieve ‘van 

binnenuit’ benadering, waarbij psychische problemen en herstel begrepen worden vanuit 

ervaringsverhalen van mensen die dit zelf hebben meegemaakt. Geekie et al. merken hierbij op 

dat het subjectieve perspectief op de ervaring niet onfeilbaar is; ‘The subjective perspective 

needs to be evaluated intersubjectively (which brings it as near as possible to being objective) 

but there is still, ultimately, no authority beyond it’ (Smail, zoals geciteerd in Geekie et al., 2012, 

p. 3). In deze benadering wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot herstel, waarin het proces 

van ‘making sense’ centraal staat. Geekie et al. stellen dat ‘the experience which some call 

‘psychosis’, some call ‘madness’ and others (…) argue we must recognize as an understandable 

response to intolerable, unbearable suffering’  (2012, p. 4). Dus dat de ervaring, hoe vreemd en 

vervreemdend deze ook mag zijn voor de persoon en zijn omgeving, te begrijpen valt vanuit het 

levensverhaal van de persoon. Uitgangspunt hierbij is dat er een samenhang bestaat tussen 

traumatische levenservaringen en psychiatrische stoornissen en dat verband is voor 

hallucinaties, psychose en schizofrenie aangetoond. (De jong, 2012; Escher & Romme, 2012; Van 

Gerven et al., 2002; Vollebergh et al., 2003) De hulpverlener kan in het herstelproces 

ondersteunen door de persoon een ‘enabling narrative’ te helpen ontwikkelen. Roe & Lysacker 

concluderen dat kwalitatief onderzoek de potentiële helende waarde van narratieven bevestigt; 

‘Narratives provide an important tool to search for and create a personally meaningful way of 

making sense of psychosis and its aftermath (Larsen 2004), to find meaning (Wagner & King 

2005), and to communicate and earn the respect and validation of others (Geekie & Read 2009)’ 

Roe & Lysacker, 2012, p. 8-9) 

In de beschrijvende ‘van buitenaf’ benadering die de huidige psychiatrische diagnostiek 

kenmerkt, wordt de beleving of het perspectief van patiënten vaak niet betrokken of in ieder 

geval niet gerespecteerd. Bijzondere (religieuze) ervaringen die patiënten rapporteren worden 

geïnterpreteerd als symptomen van ziekte en als criteria van bepaalde diagnoses. Daarmee 

wordt het perspectief (of paradigma) van de professional, dat uitgaat van ziekte, boven dat van 

de patiënt gesteld. Deze gang van zaken, de tweede ‘onteigening’, werkt demoralisering in de 

hand; Roe & Lysacker benadrukken ‘the importance of developing an attitude in which the 

person is the agent of his or her own beliefs and develops the ability to retain a critical reflective 

stance toward his or her own experiences’ (Roe & Lysacker, 2012, p. 7).  

Het zoeken naar eigen taal, het ontwikkelen van een eigen verhaal over en een eigen betekenis 

van de ervaring, blijkt dus een belangrijke stap in het toe-eigenen van de ervaring en ‘agency’ te 

verkrijgen en daarmee een gevoel van controle en invloed op het eigen leven. Dat verhaal moet 

betekenisvol zijn voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving aannemelijk zijn, wil het 

‘respect and validation of others’ verdienen. Dit is een interessante gedachte, wanneer we ons 

naar het onderwerp hallucinaties bewegen, want deze vertellen (soms letterlijk) hun eigen 

verhaal.  

 

1.3.4 Hallucinatie of transcendente ervaring? 

Hallucinaties zijn gedefinieerd als ‘zintuiglijke waarnemingen bij afwezigheid van een 

objectiveerbare externe stimulus’ (Jenner, 2012, p. 4), die kunnen voorkomen bij alle zintuigen. 

Zoals besproken, worden hallucinaties vaak gezien als psychotisch kenmerk en is het hebben 

van psychotische symptomen een criterium van de diagnose schizofrenie. Maar niet iedereen 

die hallucineert heeft een psychotische stoornis en evenmin voldoet iedereen die psychotisch is 
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aan de criteria voor schizofrenie. Uit bevolkingsonderzoek blijkt de prevalentie van 

psychotische symptomen tien maal groter dan die van gediagnosticeerde psychotische 

stoornissen. (Jenner, 2012) Bovendien komen hallucinaties niet alleen bij psychotische 

stoornissen voor, maar bij mensen met zeer uiteenlopende stoornissen, zoals borderline, 

Parkinson, Lewy-body dementie, Charles Bonnet Syndroom, PTSS, dissociatieve stoornissen, 

slaapstoornissen, migraine, epilepsie en delirium. Ook zijn er omstandigheden die in het 

algemeen de kans op hallucinaties vergroten, zoals slaapdeprivatie, langdurige eenzaamheid, 

zuurstofgebrek, traumatische (jeugd)ervaringen, het verlies van een geliefde en het gebruik van 

hallucinogenen. (Jenner, 2012) Cross-sectioneel onderzoek heeft uitgewezen dat 15% van de 

algemene bevolking weleens hallucineert. (Blom, 2012) Visuele en auditieve hallucinaties zijn 

het meest voorkomend. (Jenner, 2012) 

Hallucinaties zijn lang niet altijd vervelend en bijvoorbeeld het horen van stemmen kan zelfs als 

nuttig en/of waardevol worden ervaren (Rutten et al., 2007). Of er aanleiding is om 

hallucinaties als pathologisch te beschouwen, is afhankelijk van de subjectieve last die deze 

veroorzaken; met name ‘de mate waarin mensen controleverlies ervaren bij hallucinaties en de 

negatieve consequenties ervan’ (Jenner, 2012, p. 6). De ervaren last is in grote mate afhankelijk 

van de inhoud en frequentie van de hallucinaties, maar ook van de manier waarop deze 

geïnterpreteerd wordt en uiteindelijk betekenis krijgt.  

Ervaringen van hallucinaties en wanen zijn niet zelden religieus van aard. Hallucinaties kunnen 

een religieuze of spirituele inhoud hebben, bijvoorbeeld een visioen van de Heilige Maria of een 

stem die de persoon vertelt dat hij God of Jezus is. Maar ook wanneer de hallucinatie inhoudelijk 

niet religieus of spiritueel is, kan deze wel als zodanig geïnterpreteerd worden of kan hieraan 

een religieuze of spirituele betekenis worden gegeven, bijvoorbeeld wanneer de boodschap 

wordt gezien als een roeping. De Jong beschrijft hoe interpretatie samenhangt met de culturele 

kaders die voorhanden zijn; ‘Een waanachtige beschrijving treedt vooral op wanneer er geen 

alternatieve verklaring is en wanneer de hallucinatoire ervaring niet past in een gedeeld 

cognitief of cultureel kader’ (2012, p. 263). Culturen waar hallucinaties positief gewaardeerd 

worden, faciliteren de persoon in het verlenen van een zinvolle betekenis te geven aan zijn 

ervaring. (De Jong, 2012) De culturele context is dus van invloed op de betekenis die de persoon 

zal geven aan de hallucinatie, maar omgekeerd kan de ervaring zelf ook van invloed zijn op het 

wereldbeeld van de persoon. Bijvoorbeeld voor iemand die een materialistisch wereldbeeld 

heeft, brengen hallucinaties met een religieuze of spirituele inhoud de uitdaging met zich mee 

om zijn opvattingen en ervaringen met elkaar te rijmen en wellicht de noodzaak om zijn 

wereldbeeld bij te stellen.  

Blom (2012) meent dat iemand die bijvoorbeeld stemmen hoort, grofweg drie 

verklaringsmodellen ter beschikking heeft; een technologische verklaring (bv. er zit een chip in 

mijn hoofd), een metafysische verklaring (bv. afkomstig van God, de duivel of een geest) en een 

biomedische verklaring (bv. het is een symptoom van hersenafwijking of –ziekte). Deze 

opsomming mist een psychologisch verklaringsmodel; een voorbeeld hiervan is Romme & 

Eschers visie op het horen van stemmen. Volgens hen representeren afzonderlijke stemmen 

personen uit het leven van de persoon of aspecten van de persoon zelf en zijn als zodanig een 

afspiegeling van achterliggende levensproblemen (Escher & Romme, 2012) Stichting Weerklank 

zet zich in voor de maatschappelijke acceptatie van stemmen horen. Binnen deze organisatie 

wordt niet uitgegaan van één bepaalde verklaring voor stemmen horen, omdat dit door iedere 

persoon anders kan worden beleefd. (Woolthuis, 2012)  

Nog een ander interpretatiekader biedt het transpersoonlijke perspectief, waarvan ook Lukoff, 

Lu & Turner representanten zijn. De transpersoonlijke psychologie, werd aan het einde van de 
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jaren ‘60 ontwikkeld als ‘fourth force’ in het veld van de psychologie. Aanleiding hiervoor was 

een gedeelde interesse van haar oprichters, onder andere Abraham Maslow, Tony Sutich en 

Stanislav Grof, in ervaringen die in hun optiek het gebied van de humanistische psychologie 

ontstegen. (Moss, 1999; Grof, 1987) Lajoie en Shapiro hebben de volgende synthese-definitie 

geformuleerd: ‘Transpersonal psychology is concerned with the study of humanity’s highest 

potential and with the recognition, understanding, and realization of unitive, spiritual, and 

transcendent experiences’ (Moss, 1999, p. 198). Het transpersoonlijke perspectief vormt 

tegelijk een kritiek op de pathologisering van transcendente ervaringen in de traditionele 

psychiatrie. Stanislav Grof stelt dat: ‘(…), traditional psychiatry makes no distinction between 

psychosis and mysticism and tends to treat all nonordinary states of consciousness by 

suppressive medication’ (Grof & Grof, 1989, p. xi). Hij pleit voor een heroverweging van de 

relatie tussen psychiatrie, spiritualiteit en psychose (Grof & Grof, 1989). In Grof zijn 

beschrijving van deze relatie staat het begrip ‘spiritual emergency’ centraal. Dit begrip werd 

later, in het Spiritual Emergence Network (SEN) vervangen door het begrip ‘spiritual 

emergence’. Beide begrippen hebben zoals gezegd een dubbele betekenis, van spiritual 

emergence en spiritual emergency. Zoals in de vorige paragraaf gezegd is, noemen Lukoff et al. 

spiritual emergency een voorbeeld van een psychospiritual problem, dat de persoon ernstig in 

zijn geestelijk welzijn en dagelijks functioneren kan verstoren en aanleiding kan zijn om hulp te 

zoeken. Zij beschrijven dat ‘unusual experiences, behaviors and visual, auditory, olfactory or 

kinesthetic perceptions’ (Lukoff, Lu & Turner, 1998) kenmerkend zijn voor spiritual emergency. 

Wat vanuit een biomedisch model dus geïnterpreteerd wordt als hallucinatie en dus als 

psychotisch symptoom, kan vanuit een transpersoonlijke perspectief geïnterpreteerd worden 

als spirituele manifestatie.  

Blom (2012) meent dat van alle mogelijke verklaringen een biomedische verklaring het minst 

aantrekkelijk is, vanwege de suggestie van ziekte, de noodzaak van medicatie en het risico op 

stigmatisering. Op dit punt ben ik het niet helemaal met Blom eens. Hoewel ik mij kritisch 

verhoud tot de manier waarop het biomedische model wordt gehanteerd, is in mijn optiek 

iedere verklaring die wordt opgelegd zonder rekening te houden met de beleving van de 

persoon, weinig aantrekkelijk.  

Blom concludeert dat ‘religie een niet te onderschatten rol speelt bij de beleving, interpretatie 

en conceptualisatie van verschijnselen die psychiaters als ‘psychotisch’ duiden’ en dat het, met 

name bij de interpretatie hiervan, belangrijk is te onthouden dat ‘het biomedische en het 

religieuze paradigma beide een raster vormen dat over de ervaren werkelijkheid wordt gelegd 

en dat de daaruit voortvloeiende conclusies niet altijd eensluidend zijn’ (Blom, 2012, p. 219-

220).  

 

1.3.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de relatie tussen zingeving c.q. levensbeschouwing enerzijds en professionele 

zorg, de professionaliteit van de hulpverlener, geestelijke (on)gezondheid en hallucinaties 

anderzijds besproken. Per subthema volgen hieronder de conclusies. 

Professionele zorg 

Het laatste decennium is in de professionele ggz een nieuwe belangstelling voor zingeving 

waarneembaar, waarvoor verschillende verklaringen te vinden zijn;  



32 
 

- De betekenis van religie en levensbeschouwing is veranderd, wat de deur geopend heeft voor 

discussie over en wetenschappelijke bestudering van de algemene waarde van 

levensbeschouwing i.r.t. geestelijke (on)gezondheid. Daarmee hebben ook nieuwe, 

algemenere begrippen hun intrede gedaan, zoals ‘individuele zingeving’ en ‘existentiële 

thema’s’. 

- De hernieuwde belangstelling hangt samen met de culturele en religieuze pluralisering, die 

ook in de ggz merkbaar is en professionele hulpverleners uitdaagt tot herbezinning op het 

gehanteerde ziektebegrip en de waarde van het biomedisch perspectief.  

- De terugkeer van waarden in de ggz is nodig om de professionele, morele en 

levensbeschouwelijke identiteit van hulpverleners in de ggz te verstevigen. 

- In de ggz is behoefte aan taal om zin en betekenis mee te duiden. 

- In de ggz is behoefte aan een meer holistisch perspectief op de patiënt. 

De huidige situatie, waarin ‘waardegeladen vragen’ grotendeels uit de professionele ggz 

verdrongen worden, kan worden gezien als een status quo die wordt veroorzaakt door 

‘historische constellaties’ die niet meer van toepassing zijn. Om hieruit los te komen, is een 

constructieve omgang met pluraliteit d.m.v. dialoog nodig. Behulpzaam kan hierbij zijn om een 

dynamische cultuuropvatting te hanteren, waarin zowel het perspectief van de cliënt als die van 

de hulpverlener bespreekbaar en feilbaar is. Ook kan het begrip ‘normatieve 

professionalisering’ hierbij richtinggevend zijn.  

Professionaliteit van de hulpverlener 

Een fundamentele vraag omtrent professionaliteit is of sociale, morele en existentiële aspecten 

daartoe behoren, of dat de moderne professionaliteit zich beperkt tot medisch-technische 

specialisatie. Aandacht voor levensbeschouwing blijkt voor psychiaters en psychologen niet 

vanzelfsprekend. Dit kan worden verklaard vanuit: 

- de mogelijkheid dat deze dimensie de professional ontgaat, doordat de medisch-technische 

benadering hieraan geen ruimte biedt en hiervoor geen woorden kent; 

- een gebrek aan persoonlijke affiniteit hiermee; 

- hun (primaire) professionele referentiekader.  

Aanwijzingen dat sociale, morele en existentiële aspecten niet los te zien zijn van 

professionaliteit, zijn te vinden in: 

- het idee dat ‘demoralisering’ een voornamere reden is voor mensen om professionele hulp te 

zoeken dan de wens om hun symptomen te genezen;  

- recent onderzoek op het terrein van psychotherapie, waaruit blijkt dat algemene 

therapiefactoren bepalender zijn voor de effectiviteit van therapie dan specifieke 

therapiefactoren;  

- het werk van Yalom, die het belang en de waarde van de therapeutische relatie en het 

adresseren van existentiële thema’s in psychotherapie benadrukt; 

- het feit dat het lijden aan een psychiatrische aandoening aan universeel menselijke en 

existentiële thema’s raakt; 

- de opvatting van Glas dat aandacht voor existentiële thema’s de behandelrelatie ten goede 

kan komen en krachtige copingmechanismen kan opleveren die het herstel van de patiënt 

kunnen bevorderen.  

 

Voor de professionele omgang met existentiële en morele vragen, is het van belang dat: 

- de professional gevoeligheid ontwikkeld om dergelijke vragen op te merken; 
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- de professional zich bewust is van zijn referentiekader en deze met terughoudendheid 

hanteert;  

- ruimte wordt gecreëerd voor en respectvol wordt omgegaan met de persoonlijke beleving en 

eigen taal van de patiënt. 

 

Geestelijke (on)gezondheid 

De relatie tussen religie en geestelijke gezondheid is niet eenduidig. Wel kan geconcludeerd 

worden dat: 

- deze relatie afhangt van de vorm van religiositeit, de persoon en de aard van de 

psychopathologie; 

- intrinsieke religiositeit, i.t.t. extrinsieke religiositeit, vaak een positieve invloed op 

psychische klachten heeft en als bron van coping fungeert;  

- in sommige gevallen sprake is van een intrinsieke relatie tussen existentiële thema’s en de 

psychopathologie, en dat deze in andere gevallen met de psychopathologie mee resoneren; 

- in psychoses vaak religieuze en existentiële thema’s aan de oppervlakte komen; 

- manische patiënten aanzienlijk vaker religieuze ervaringen rapporteren dan de algemene 

bevolking; 

- het onderscheid tussen religieuze / spirituele beleving en psychotische symptomen niet 

altijd helder te maken is, waardoor het perspectief van de (professionele) omgeving op 

gespannen voet kan komen te staan met dat van de patiënt; 

Het onderscheiden van het religieuze of spirituele van het psychopathologische, is ook een 

diagnostisch probleem; een definiëring van psychopathologie die niet naar zichzelf 

terugverwijst of  aanvullende, ‘objectieve’ criteria vereist blijkt problematisch. Hetzelfde 

probleem doet zich voor bij de definiëring van de code ‘religieus of spiritueel probleem’, die is 

opgenomen in de DSM-IV. 

Verder kunnen we concluderen dat een narratieve benadering ondersteunend kan zijn in het 

proces van persoonlijke betekenisgeving (making sense). En dat ervaringsverhalen van belang 

zijn, zowel voor het herstel van de patiënt als om (de oorzaken van) psychische problemen en 

herstel beter te leren begrijpen.  

 

Hallucinaties 

Over hallucinaties zijn we te weten gekomen dat: 

- deze vaak worden gezien als psychotisch kenmerk en als zodanig als een criterium van de 

diagnose schizofrenie; 

- deze voorkomen  bij mensen met allerlei verschillende diagnoses;  

- dat deze ook regelmatig voorkomen onder de algemene bevolking; 

- bepaalde omstandigheden de kans op hallucinaties vergroten, ook in ‘gezonde’ personen; 

-  deze niet altijd vervelend zijn en soms zelfs als waardevol worden ervaren; 

- er verschillende verklaringsmodellen zijn om hallucinaties te begrijpen; 

- dat de verklaring en interpretatie samenhangt met de culturele kaders die voorhanden zijn; 

- dat de subjectieve last, en daarmee het pathologische gehalte, samenhangt met de manier 

waarop betekenis wordt gegeven aan de ervaring; 

- ervaringen van hallucinaties niet zelden religieus van aard zijn, ofwel in inhoud ofwel in 

interpretatie, ook bij mensen die daarvoor niet religieus waren; 
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- hallucinaties kunnen, zeker wanneer de inhoud of boodschap sterk contrasteert met het 

wereldbeeld van de persoon, aanleiding zijn om zijn wereldbeeld (en levensbeschouwing) bij 

te stellen. 

 

1.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk hebben we de relatie(s) tussen psychiatrie en zingeving onderzocht. In deze 

conclusie zet ik de punten uiteen die in het bijzonder relevant zijn voor het vervolg van de 

scriptie. 

Het denken over geestesziekte is sterk contextafhankelijk en verschillende perspectieven 

kunnen heel verschillende denk- en handelingsmodellen voortbrengen. Het ene model kan niet 

zonder meer als ‘beter’ worden gezien dan het andere.  

De afgelopen decennia is het biomedische model dominant geweest in psychiatrie, maar is niet 

zonder kritiek gebleven en biedt geen definitieve verklaringen voor psychiatrische 

aandoeningen. Ook is het de vraag of het voldoende legitimering biedt voor de hantering van het 

huidige diagnostische systeem, op basis waarvan mensen (niet zelden voor levenslang) ziek 

worden verklaard. Het onderscheiden van het religieuze of spirituele van het 

psychopathologische, is een diagnostisch probleem.  

Hallucinaties kunnen, evenals ieder psychiatrische aandoening of ziektebeeld, op veel 

verschillende manieren worden geïnterpreteerd en zijn niet per definitie een symptoom van 

schizofrenie. Hallucinaties kunnen van invloed zijn op de levensbeschouwing van de persoon en 

culturele kaders zijn van invloed op het proces van interpreteren van en betekenis geven aan de 

ervaring. 

Een alternatief voor het natuurwetenschappelijke model (erklären), is de 

geesteswetenschappelijke benadering (verstehen); een narratieve benadering kan bijvoorbeeld 

bijdragen aan het herstel van de patiënt en aan het begrijpen van psychische problemen en 

herstel. 

Psychiaters en psychologen zijn sterk geseculariseerde beroepsgroepen, waarin persoonlijke 

affiniteit met levensbeschouwing vaak ontbreekt. Bovendien biedt het professionele 

referentiekader van de biomedisch georiënteerde professional geen ruimte aan en vocabulaire 

voor zingevingsthema’s. 

Het laatste decennium is in de professionele ggz een nieuwe belangstelling voor zingeving 

waarneembaar. Een dynamische cultuuropvatting en normatieve professionalisering bieden 

handvatten bij het omgaan met zingevingsthema’s in de ggz. Verder is het van belang dat 

hulpverleners gevoeligheid ontwikkelen om zingevingsvragen op te merken en hun 

(professionele) referentiekader bewust en terughoudend hanteren in het contact met de 

patiënt. 

Aandacht voor zingeving in de professionele ggz is onontbeerlijk, omdat:  

- psychiatrische aandoeningen en het lijden daaraan sterk vervlochten zijn met existentiële 

thema’s; 

- intrinsieke religiositeit een positieve invloed kan hebben op psychopathologie, met name als 

bron van coping;  

- het proces van persoonlijke betekenisgeving (making sense) van groot belang is voor het 

herstelproces van de patiënt. 
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Hoofdstuk 2: De herstelbenadering         

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de ontwikkeling van de herstelbenadering, ‘herstel’ en 

‘herstelondersteunende zorg’ worden besproken. Dit hoofdstuk kan tot op zekere hoogte ook 

worden gezien als een beschrijving van de zorgvisie en –benadering van de RIBW N&R, hoewel 

deze in het volgende hoofdstuk nog specifiek zal worden beschreven.  

Wat is herstel? Anthony (1993) beschrijft ‘herstel’ als ‘een zeer persoonlijk en uniek proces 

waarin iemands opvattingen, waarden, gevoelens, doelen, en/of rollen veranderen. Het leidt tot 

een leven met meer voldoening waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen 

ondanks de beperkingen die veroorzaakt worden door de aandoening. Herstel heeft te maken 

met het ontstaan van nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de rampzalige 

gevolgen van een psychiatrische aandoening heen groeit’ (Droës, 2011, p. 19). 

‘Herstel’ is afgeleid van het Amerikaanse begrip ‘recovery’, dat in de jaren ’80 van de vorige 

eeuw betekenis kreeg in de cliëntenbeweging. Het vormde een tegenreactie tegen het systeem 

waarin cliënten in de langdurende ggz werden beschouwd als ‘hulpbehoevende ernstig zieke 

mensen, die geen regie over het eigen leven konden voeren, zelf geen invloed op beloop ervan 

konden uitvoeren en waarvoor weinig perspectieven waren’ (Kole & Beenackers, 2011, p. 11).  

De herstelbenadering is ontstaan als visie van de cliëntenbeweging, maar heeft zich inmiddels 

uitgebreid tot een praktijk van herstelondersteunende zorg, die in vele landen zijn intrede doet 

in de ggz.  

De psychosociale rehabilitatiebenadering kan worden gezien als de voorloper en voorbeeld van 

herstelondersteunende zorg. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert psychosociale 

rehabilitatie als ‘(…) een proces dat mogelijkheden schept voor individuen om hun optimale 

niveau van onafhankelijk functioneren in de (lokale) samenleving te bereiken. Hierbij worden 

zowel de competenties van het individu verbeterd als veranderingen in de omgeving 

aangebracht om een kwalitatief zo goed mogelijk leven te scheppen voor mensen die een 

psychische aandoening hebben (gehad) die een bepaalde mate van beperking met zich 

meebrengt’ (Wilken & Den Hollander, 2012, p. 25). Bij psychosociale rehabilitatie wordt 

functioneren dus niet alleen bepaald door psychische beperkingen en mogelijkheden, maar ook 

door beperkingen en mogelijkheden die de samenleving creëert.  

De inhoudelijke relaties tussen herstel en rehabilitatie en tussen herstel en behandeling zullen 

worden besproken in paragraaf 2.3. Nu volgt eerst een beschrijving van het ontstaan en de 

ontwikkeling van de rehabilitatie- en herstelbenadering.  

 

2.2 Ontwikkeling van de rehabilitatie- en herstelbenadering 

Wilken & Den Hollander geven een uitgebreide beschrijving van de oorsprong en ontwikkeling 

van de rehabilitatiebenadering. Zij stellen dat enkele kenmerken van de morele benadering uit 

de 19de eeuw, die met de dominantie van de medische benadering in de psychiatrie waren 

verdwenen, weer terugkwamen in de rehabilitatiebenadering; het benaderen van patiënt als 

mens, niet alleen kijken naar ziekte maar ook naar werk en sociale activiteiten, en aandacht 

voor de ethische dimensie in de psychiatrie.  

De recentere wortels van de rehabilitatiebenadering zijn te vinden in Engeland en de V.S. waar, 

in de jaren na de eerste en twee wereldoorlog, aangepaste werkplekken werden ontwikkeld om 
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arbeidsmogelijkheden te creëren voor teruggekeerde, gehandicapte soldaten. In deze context 

werd het voor hulpverleners duidelijk dat een medische, op genezing gerichte benadering niet 

voldoende was; er moest ook aandacht zijn voor het omgaan met allerlei tijdelijke of 

permanente beperkingen. Dit besef resulteerde in een sociaal-maatschappelijke benadering, 

gericht op revalidatie en arbeidsrehabilitatie. Vanaf de jaren ’50 ontstond er in toenemende 

mate aandacht voor de leefomgeving en –omstandigheden van patiënten; Goffman 

introduceerde het begrip ‘total institution’ en Maxwell Jones die van de ‘therapeutische 

samenleving’. Langdurige opsluiting werd bewezen schadelijk, en ‘milieutherapie’ bewezen 

effectief, bevonden. (Wilken & Den Hollander, 2012) In de jaren ’70 kwam in de V.S., Engeland 

en West-Europa, gedeeltelijk om economische, gedeeltelijk om ideologische redenen en 

gefaciliteerd door verbeterde psychofarmaca, de deïnstitutionalisering op gang,. (Wilken & Den 

Hollander, 2012; Mozhgan et al., 2012) Met het afnemende aantal bedden in psychiatrische 

ziekenhuizen, werd al snel duidelijk dat een grote groep mensen met psychiatrische problemen 

extra hulp nodig heeft om als volwaardig burger participeren in de samenleving. Om hen deze 

begeleiding te kunnen bieden werden maatschappelijk geïntegreerde en ondersteunende 

voorzieningen ontwikkeld. Daarmee ontstond een nieuwe visie op de behandeling van mensen 

met ‘ernstige psychiatrische aandoeningen’, namelijk de rehabilitatiebenadering. (Mozhgan et 

al., 2012) De rehabilitatiebenadering kan dus gedeeltelijk gezien worden als ‘een professionele 

reactie op een veranderde maatschappelijke en institutionele werkelijkheid’ (Mozhgan et al., 

2012, p. 37). Rehabilitatie nam in de jaren ’80 in eerste instantie de vorm aan van alternatieve 

zorgarrangementen; psychosociale rehabilitatiecentra en Community Support Systems in V.S., 

en sociale en ‘community psychiatry’ in Europa. Het Amerikaanse concept van ‘Community 

Support Systems’ werd in Nederland overgenomen als ‘maatschappelijk steunsysteem’ (Wilken 

& Den Hollander, 2012, p. 20).  

Europa kende vanaf de tweede wereldoorlog een traditie van sociale psychiatrie. Deze 

oriëntatie was voortgekomen uit een hernieuwde belangstelling voor de sociale status van 

mensen met chronische psychiatrische aandoening. De sociaal-maatschappelijke problemen 

waar deze mensen mee kampten, werden onderdeel van zorg in het sociaalpsychiatrische 

domein. (Wilken & Den Hollander, 2012). Hoewel de sociale en ‘community’ psychiatrie 

verschilden van de klassieke psychiatrische benadering, waren zij er ook nog in geworteld. 

Enerzijds werd de cliënt meer gezien als complete persoon in een sociale context, anderzijds 

bleven de nadruk op psychopathologie en behandeling, en de centrale rol van de hulpverlener 

kenmerkend voor de zorg. (Wilken & Den Hollander, 2012; Mozhgan et al., 2012) In de latere 

psychosociale rehabilitatie is de cliënt centraal komen te staan, in plaats van de hulpverlener of 

diens kennis. Een dergelijke verandering van uitgangspunt vereiste heel andere 

beroepspraktijken dan die ontwikkeld waren vanuit de klassieke psychiatrie. In de jaren ’90 

werden nieuwe hulpverleningsmethoden ontwikkeld om cliënten op systematische en 

doelgerichte wijze te kunnen ondersteunen. Wilken & Den Hollander onderscheiden hierin twee 

soorten methoden; ten eerste methoden ‘om echt contact te maken met de cliënt en een 

werkrelatie op te bouwen, een goed beeld te krijgen van wensen, mogelijkheden en 

beperkingen, doelen te stellen en een plan te ontwikkelen’ (Wilken & Den Hollander, 2012, p. 

21). Voorbeelden zijn de Psychiatric Rehabilitation Practitioner Technology die werd 

ontwikkeld door het Boston Centre of Psychiatric Rehabilitiation (in Nederland bekend als de 

Individuele Rehabilitatiebenadering), en de methoden van Systematisch Rehabilitatiegericht 

Handelen. Ten tweede ‘methoden die op een specifiek gebied van rehabilitatie zijn gericht, zoals 

de ontwikkeling van vaardigheden, de ontwikkeling van middelen en coördinatie van middelen’ 

(Wilken & Den Hollander, 2012, p. 21). Voorbeelden hiervan zijn de trainingsmodules die zijn 
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ontwikkeld door ontwikkeld door Liberman et al., de sociaal-netwerkstrategieën en 

gezinsinterventies, en verschillende casemanagementmodellen.  

Rehabilitatie werd in de jaren ’80 in Nederland geïntroduceerd, naar succesvolle en 

inspirerende voorbeelden in de V.S. en Engeland. In Nederland werd rehabilitatie in eerste 

instantie niet gezien als methode maar als beweging voor de maatschappelijke emancipatie van 

patiënten, die goed aansloot bij de humanisering en normalisatie van de zorg die sinds de jaren 

’70 gaande was. Als beweging bracht rehabilitatie een nieuwe (professionele) visie en attitude 

voort, waarin het centraal stellen en gelijke behandeling van de cliënt werd voorgestaan. Ook 

werd gestreefd naar het normaliseren van de relatie tussen cliënt en hulpverlener. In deze 

ontwikkelingen speelde ook de cliëntenbeweging een belangrijke rol. (Wilken & Den Hollander, 

2012) Vanaf het begin van de jaren ’90 verwierf het rehabilitatiegedachtegoed een steeds 

bredere bekendheid en werden, onder andere door de Stichting Rehabilitatie ’92, ook de 

ontwikkelde rehabilitatietechnieken (de Individuele Rehabilitatiebenadering en de Liberman-

trainingen) verspreid. In Nederland zelf werd het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 

ontwikkeld. (Wilken & Den Hollander, 2012) Rehabilitatie werd behalve sociale beweging nu 

ook een hulpverlenerbenadering.  

In de laatste decennia van de vorige eeuw bleek het organiseren van voorzieningen in de 

samenleving en de benodigde samenwerkingsverbanden een ingrijpende reorganisatie op 

verschillende niveaus te vereisen. Vanuit de politiek kregen nieuwe initiatieven en 

voorzieningen niet altijd de benodigde financiële steun, die voor het grootste deel nog uitging 

naar ziekenhuiszorg en niet naar thuiszorg en ambulante zorg. Zodoende gebeurde het opzetten 

van maatschappelijke steunsystemen destijds voornamelijk op initiatief van de ggz. Er werd 

veel geïnvesteerd in het organiseren van professionele steun in de samenleving (bijvoorbeeld 

d.m.v. ACT-teams) en er werd weinig beroep gedaan op natuurlijke hulpbronnen. De laatste 

jaren is een betere samenwerking met maatschappelijke organisaties tot stand gekomen en is 

het ontwikkelen van maatschappelijk steunsystemen niet meer uitsluitend een ggz 

aangelegenheid. Verwacht kan worden dat de komst van de WMO de organisatie van 

ondersteuning in de samenleving verder zal stimuleren. (Wilken & Den Hollander, 2012) 

Tegenwoordig zijn in de Nederlandse rehabilitatiepraktijk drie verschillende benaderingen 

onderscheiden; de probleemgerichte benadering, waar Liberman et al. het meest bij aansluit, de 

milieu- of omgevingsgerichte benadering, vertegenwoordigd door onder andere Bennet en 

Shepherd, en de ontwikkelingsgerichte benadering, waar de Boston-methode en Anthony 

voorbeelden van zijn. (Wilken & Den Hollander, 2012; Mozhgan et al., 2012) Vanaf 2000 is de 

psychosociale rehabilitatiebenadering sterk beïnvloed door de herstelbeweging van (ex-

)cliënten en daardoor meer gericht geraakt op herstel, re-integratie en burgerschap. 

‘Rehabilitatie’ als term lijkt te verdwijnen en in toenemende mate te worden gezien als 

voorbeeld van ‘herstelondersteunende zorg’. Een voordeel van de kenmerking van rehabilitatie 

als herstelondersteunende zorg is dat dit eenheid aanbrengt in de verschillende ideeën en 

concepten die van rehabilitatie zijn ontstaan.  

In de V.S. heeft Patricia Deegan en in Nederland met name Wilma Boevink een impuls gegeven 

aan de cliëntenbeweging waarin herstel een belangrijke rol speelt. Inmiddels houden ook steeds 

meer hulpverleners, beleidsmakers, managers en wetenschappers zich bezig met herstel en 

herstelondersteunende zorg. (Mozhgan et al., 2012; Oosterbaan et al. , 2012) Dit heeft ertoe 

geleid dat er inmiddels diverse interpretaties en operationalisaties van herstel zijn ontstaan; 

enerzijds het klassieke medisch-wetenschappelijke perspectief, waarin herstel wordt opgevat als 

genezing en als uitkomst van psychiatrische hulpverlening, waarin de hulpverlener een grote 
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rol speelt, dat gericht is op het bestrijden van symptomen en dat weinig aandacht heeft voor de 

sterke kanten van de persoon. Anderzijds een cliëntenperspectief, waarin herstel wordt gezien 

als een persoonlijk proces, en waarin herstel wordt voorgesteld als onafhankelijk van de aan- of 

afwezigheid van symptomen, omdat welzijn en ziekte als twee onafhankelijke dimensies 

worden beschouwd (GGZ Nederland, 2009; Mozhgan et al., 2012). 

In 2009 publiceerde GGZ Nederland het visiedocument ‘Naar herstel en gelijkwaardig 

burgerschap’, waarin zij onder andere de volgende ambitie formuleert: ‘Binnen twee jaar zijn 

indicatoren ontwikkeld voor herstelgeoriënteerde zorg. Het aantal instellingen dat 

herstelgeoriënteerd werkt, stijgt hierna met 25% per jaar’ (GGZ Nederland, 2009, p. 44). Onder 

‘herstelgeoriënteerde zorg’ wordt verstaan: ‘het levensverhaal van de cliënt centraal stellen 

naast de ziektegeschiedenis; het versterken van regie en keuzevrijheid van cliënten 

(empowerment); het ontwikkelen, formaliseren en implementeren van de inzet van 

ervaringskennis; het nauwer betrekken van cliënten bij de zorg, bijvoorbeeld door het 

vergroten van hun medezeggenschap’ (GGZ Nederland, 2009, p. 45). 

Om hun ambitie te realiseren pleit de GGZ Nederland voor ‘ontwikkeling van indicatoren en 

praktijkinstrumenten en doorontwikkeling van de ROPI (Recovery Oriented Practices Index)’ en 

‘opname van het herstelconcept in het curriculum van opleidingen voor mensen die gaan 

werken in de ggz’ (GGZ Nederland, 2009, p. 45). Mozhgan et al. (2012) bevestigen dat 

herstelondersteunende zorg een heel andere instelling vraagt van de hulpverlener en dat die 

daarvoor ook andere scholing nodig is, waar ervaringsdeskundigen een rol kunnen spelen.  

Dit jaar heeft GGZ Nederland een ‘Herstel special’ uitgegeven, waarin een lijst met methodieken 

en (meet)instrumenten voor herstel en herstelondersteunende zorg is opgenomen; de 

Nederlandse Empowerment Lijst (NEL), de Nederlandse versie van de Herth Hope Scale 

(HOOP), de Mental Health Confidence Scale (MHCS) en de Manchester Short Assessment of 

Quality of Life (MANSA) zijn voorbeelden van instrumenten om de toestand en voortgang van 

cliënten te meten. De Recovery Oriented Practices Index (ROPI) is een instrument om op 

organisatieniveau vast te stellen hoe herstelgericht de zorg is. De ‘Herstel special’ bevat ook een 

lijst met methoden; voor cliënten: activiteiten van het HEE-team (Herstel, Empowerment en 

Ervaringsdeskundigheid), Foto Voice en Wellness Recovery Action Planning (WRAP); en voor 

begeleiders om in te zetten in de hulpverlening: het Strengths Model, motiverende 

gespreksvoering en ‘shared decision making’, de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en 

Illness Management and Recovery (IMR). (GGZ Nederland, 2013)  

In de ggz wordt de afgelopen jaren een ‘evidence based’ werkwijze gehanteerd, wat wil zeggen 

dat zoveel mogelijk gewerkt wordt met interventies waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is 

aangetoond. Het is echter de vraag in hoeverre herstel meetbaar is, omdat herstelprocessen en -

ervaringen zo uniek en verschillend zijn. (Mozhgan et al., 2012) Er is ook kritiek geuit op het 

meten van herstelondersteunde zorg aan de hand van indicatoren als ‘basale zorgbehoefte’, 

‘cliëntgerichtheid’ en ‘zelfbepaling’, zoals in de ROPI het geval is. Mary O’Hagan pleit voor het 

meten van ‘client-outcome’, oftewel concrete resultaten van de zorg. (Roelofsen, 2010)  

Hoewel de herstelbenadering dus een vrij recente ontwikkeling is in de ggz, is er een enorme 

hoeveelheid aan literatuur over en richtlijnen, methodieken en instrumenten voor de 

implementatie en toepassing van herstelondersteunende zorg ontwikkeld. Herstel en 

herstelondersteunende zorg zullen hieronder meer inhoudelijk worden besproken.  
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2.3 Herstel en herstelondersteunende zorg 

We zullen eerst dieper ingaan op herstel. Kole & Beenackers stellen dat ‘Herstel verwijst naar de 

manier waarop je omgaat met gebeurtenissen, de beleving ervan en de visie die je ontwikkelt 

over hetgeen je is overkomen. Je bent hier geen object meer van de medische wetenschap, maar 

subject en actor. Je speelt zelf een rol in het (re)construeren van je levensgeschiedenis en hebt 

ook een cruciale regierol voor de ontwikkeling van je toekomst’ (Kole & Beenackers, 2011, p. 

11-12). Bij het verwerven van inzicht en controle over je eigen leven is het (in eerste instantie 

voor jezelf) begrijpelijk maken van wat je is overkomen en het in vrijheid zelf betekenis geven 

aan je verleden, heden en toekomst, essentieel.  

Andresen beschrijft vier kernthema’s bij herstel: 

- het terugvinden van hoop 

- het herdefiniëren van de eigen identiteit 

- het (opnieuw) vinden van zin in het leven 

- het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor jouw herstel 

Daarnaast beschrijft hij ook een vijftal fasen van het herstelproces: 

- ontkenning en hopeloosheid 

- bewustwording 

- voorbereiding op herstel 

- heropbouw 

- groei (Kole & Beenackers, 2011) 

Oosterbaan et al. (2012) hebben herstel inhoudelijk onderzocht op basis van ervaringsverhalen 

van cliënten. Hierbij viel hen op dat er grote verschillen zijn in de mate waarin verhalen van 

verschillende mensen uitgewerkt en geordend zijn. Oosterbaan et al. stellen vast dat het 

onderscheid tussen resultaten en processen, dat in de literatuur vaak wordt gemaakt, niet 

duidelijk te herkennen is in de ervaringsverhalen van cliënten. Voor sommigen blijkt herstel een 

concreet doel, voor anderen een levensweg. Hoewel in de literatuur ‘hoop’ vaak als centraal 

element in herstel wordt gezien, kwam dit in de ervaringsverhalen niet zo vaak terug en bleken 

vooral ‘vertrouwen’, ‘zelfvertrouwen’ en ‘het hebben van een positief toekomstperspectief’ 

belangrijke elementen in het herstelproces (Oosterbaan et al., 2012, p. 32). Oosterbaan et al. 

hebben in hun onderzoek de volgende betekenissen van herstel kunnen ontdekken: 

- herstel van de ziekte of aandoening 

- herstel van de ervaring van zichzelf als persoon 

- herstel van het dagelijks functioneren 

- herstel van maatschappelijk functioneren  

Oosterbaan et al. willen hulpverleners adviseren om te luisteren naar het verhaal van de cliënt 

en de zorg te laten aansluiten bij de herstelfase waarin de cliënt zich bevindt, zonder de regie 

over te nemen. Hierbij achten zij het fasemodel van Prochaska et al., bruikbaar:  

- fase waarin herstel niet aan de orde is (geen contact met herstelbeweging) 

- plannen voor herstel worden gemaakt 

- druk bezig met herstel 

- het bereikte zien vast te houden (Oosterbaan et al., 2012). 

Hiermee maken we de overstap van herstel naar herstelondersteunende zorg. Tegenwoordig 

zijn in Nederland nog grote verschillen waarneembaar in de mate waarin ggz-instellingen, 
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afdelingen en teams herstelondersteunend werken. Voor het toetsen van de herstelgerichtheid 

van afdelingen en teams in de langdurende ggz, wordt de ROPI grootschalig toegepast. De ROPI 

is ontwikkeld door het New York State Office of Mental Health. In 2008 is de ROPI door het 

Trimbos-instituut in samenwerking met GGZ Noord-Holland Noord vertaald en bewerkt voor de 

Nederlandse situatie. Sindsdien is de ROPI, naar aanleiding van de eerste gebruikservaringen, 

toetsing aan recente literatuur over herstel en herstelondersteunende zorg en raadpleging van 

experts, tweemaal herzien door het Trimbos-instituut. (Trimbos-instituut, 2010) In de ROPI 

worden acht dimensies van herstelondersteunende zorg onderscheiden: 

1. ‘tegemoet komen aan basale zorgbehoeftes 

2. breed aanbod van diensten 

3. sociale contacten en participatie 

4. medezeggenschap en participatiemogelijkheden 

5. zorg gebaseerd op de mogelijkheden van de cliënt 

6. cliëntgerichtheid en keuzemogelijkheden 

7. zelfbepaling van de cliënt 

8. focus op herstel en ervaringsdeskundigheid’ (Trimbos-instituut, 2010, p. 7). 

Bakel et al. (2008) kenmerken herstelondersteunende zorg als volgt: 

- ‘de hulpverlener is present (aandachtig aanwezig), 

- gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze, 

- reageert persoonlijk op gevoelens en emoties, 

- maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en sluit aan bij het eigen verhaal van de 

cliënt, 

- herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt (empowerment) zowel 

individueel als collectief, 

- erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de cliënt 

- erkent, benut en stimuleert de de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen 

- is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/autonomie’ (Droës, 

2011, p. 21) 

Het is duidelijk geworden dat herstelondersteunende zorg een fundamenteel andere 

benadering impliceert dan in de klassieke biomedische benadering in de ggz gebruikelijk was. 

De verschillen in het directe contact tussen hulpverlener en cliënt zijn in het onderstaande 

schema uiteengezet:  

Herstelondersteunende behandeling   Behandeling vanuit een ziektemodel 

- Luisteren      - Luisteren en observeren 

- Je observaties even parkeren    - Diagnose stellen en uitleggen 

- Ingaan op waar de cliënt mee zit   - Behandelen van ziekte(verschijnsel) 

- Woorden van de cliënt gebruiken   - Hulpverlenerstaal 

- Niet uitleggen wat er gebeurt maar    - Niet vragen wat de cliënt beleeft maar  

   vragen wat de cliënt beleeft          uitleggen wat je vindt 

- Cliënt bepaalt welke hulp hij wanneer wil hebben - Hulpverlener bepaalt welke hulp    

   wanneer gewenst is 

- Ruimte voor fouten en ervan leren   - Fouten vermijden, advies geven 

- Eigen mening geven, maar cliënt beslist  - Eigen mening geven, cliënt kan weigeren 

- Complimenten bij eigen initiatief   - Eigen initiatief wordt niet bijzonder  

   gewaardeerd 
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- Ervaringsdeskundigheid wordt gewaardeerd - Hulpverleningsdeskundigheid wordt  

   gewaardeerd 

- Samen mogelijkheden uitzoeken   - Hulpverlener kent de mogelijkheden 

- Steeds zorgen voor keuzes, gezamenlijke   - Liefst duidelijk advies, cliënt volgt  

   besluitvorming           adviezen op 

- Altijd op zoek naar de persoonlijke betekenis en  - Betekenis en oorzaken zijn interessant  

   oorzaken van ziekte        als ze dienstig zijn voor  

   symptoombestrijding 

- Eigen verhaal centraal, subjectieve beleving   - Eigen verhaal is beleving, objectieve  

   heeft betekenis        gegevens zijn belangrijker 

- Zelfhulp en lotgenotencontact zijn een kern van  - Zelfhulp en lotgenotencontact zijn een  

   behandeling         alternatief of ondersteuning van  

   behandeling 

- Het proces is belangrijker dan het resultaat en  - Het resultaat telt het meest, het proces    

   wordt beoordeeld op de mate van persoonlijke      wordt beoordeeld op de mate waarin het  

   groei die het veroorzaakt       hieraan bijdraagt 

- Behandeling is idealiter een gefragmenteerd  - Behandeling is idealiter een regelmatig  

   proces met onderbrekingen, pauzes en      proces waarin continuïteit en een    

   tempowisselingen aansluitend bij de ontwikkeling     gelijkmatig tempo worden aangehouden  

   van de cliënt         door de behandelaar  

  (Droës, 2011, p. 24-25) 

 

Zoals gezegd zijn er twee opvattingen van herstel: vanuit medisch-wetenschappelijk en vanuit 

cliëntenperspectief. ‘Vanuit het medisch-wetenschappelijk perspectief wordt herstel opgevat als 

een specifieke uitkomst van de hulpverlening. Deze hulpverlening is gericht op afname van 

symptomen, verbeteren van functioneren en verminderen van terugval. Er is sprake van herstel, 

als er ‘remissie’ optreedt: een (tijdelijke) vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen’ 

(GGZ Nederland, 2009, p. 13). Vanuit het cliëntenperspectief wordt herstel gezien als ‘unieke 

persoonlijke processen, waarbij mensen met een psychische aandoening proberen de draad 

weer op te pakken, de regie te hervinden en hun leven opnieuw inhoud en richting te geven. Bij 

dit herstel staat de psychologische invalshoek van een veranderende identiteit op de voorgrond. 

Herstel is vanuit dit perspectief geen uitkomst, maar een langdurend proces waarin aspecten als 

(persoonlijk) welzijn, leren leven met de aandoening en de kwaliteit van leven centraal staan. 

Herstel is vanuit dit perspectief dan ook niet hetzelfde als ‘genezing’ (GGZ Nederland, 2009, p. 

13). Opvallend is dat GGZ Nederland in haar visiedocument (2009) aangeeft het 

cliëntenperspectief op herstel als uitgangspunt te nemen in haar visie op zorg en uit te gaan van 

de mogelijkheden tot dit herstel. Dit roept de vraag op naar de verhouding tussen herstel 

enerzijds en rehabilitatie, behandeling en de rol van de hulpverlener anderzijds.  

Boevink stelt: ‘Herstellen is iets dat cliënten vooral zelf moeten doen. Maar hulpverleners 

kunnen daar wel een bescheiden rol in spelen. Zij kunnen cliënten helpen door hen te 

ondersteunen met behandeling, rehabilitatie en therapie. Zij dienen hierbij wel terughoudend te 

zijn in het gebruik van hun professionele referentiekader, je moet immers als cliënt wel de kans 

krijgen om je eigen verhaal te maken van de werkelijkheid’ (Kole & Beenackers, 2011, p. 13). 

Droës verstaat onder behandeling ‘elke vorm van professionele hulpverlening die gericht is op 

de genezing van ziekte en de vermindering van ziektesymptomen en lijden door het toepassen 

van geneeswijzen of door ondersteuning van de patiënt’ (Droës, 2011, p. 19). GGZ Nederland 

stelt dat ‘activiteiten gericht op medisch herstel’ deel uitmaken van herstelgerichte zorg; ‘Deze 
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activiteiten vormen namelijk vaak de basis van wat de cliënt nodig heeft om verder te werken 

aan herstel vanuit cliëntperspectief. Het persoonlijke herstelproces loopt niet altijd parallel aan 

het herstelproces vanuit medisch perspectief’ (GGZ Nederland, 2009, p. 13). Mozhgan et al. 

stellen herstel voor als iets dat de cliënt doet en rehabilitatie als iets dat de hulpverlener doet. 

Rehabilitatie is inherent herstelondersteunend. (Mozhgan et al., 2012; Droës, 2011). 

Droës & Plooy onderscheiden een aantal dimensies van herstel: herstel als proces en als 

resultaat, en herstel van gezondheid, maatschappelijke rollen en persoonlijke identiteit. Vanuit 

deze dimensies kunnen zes aspecten van herstel worden onderscheiden:  

 Proces Resultaat 
Herstel van gezondheid Bemoeizorg 

Behandeling 
Zelfmanagement 

Minder symptomen 
Genezing 

Herstel van rollen Rehabilitatie 
Stigmabestrijding 

Rolherstel 
Maatschappelijke identiteit 

Herstel van persoon Ruimte en ondersteuning 
voor: 
 Eigen verhaal maken 
 Empowerment vergroten 
 Ervaringskennis  gebruiken 

Persoonlijke identiteit 
Zelfgevoel 
Zingeving 

(Droës & Plooy, 2012, p. 122). 

Zingeving wordt hier dus gezien als resultaat van het herstelproces van de persoon. 

Rehabilitatie wordt gezien als onderdeel van het maatschappelijke herstelproces. Behandeling 

wordt gezien als onderdeel van het proces van herstel van gezondheid. De rol van de 

hulpverlener verschilt per dimensie. 

Hieruit kunnen we opmaken dat herstel weliswaar verwijst naar het proces van de cliënt, maar 

dat de hulpverlener dit proces wel kan ondersteunen door herstelondersteunende zorg te 

verlenen. Behandeling kan direct of indirect bijdragen aan herstel en kan dus onderdeel zijn van 

herstelondersteunende zorg. Behandeling richt zich op psychische en lichamelijke ziekte en is 

niet direct gericht op het verwezenlijken van wensen en het oplossen van problemen op andere 

levensgebieden. (Droës, 2011) Behandeling is dus per definitie niet de enige vorm van 

hulpverlening die kan bijdragen aan herstel. Rehabilitatie richt zich niet op het terugdringen 

van ziekte, maar op het verbeteren van functioneren in zelf gewenste (maatschappelijke) rollen 

en gaat uit van wat de cliënt zelf wil. Rehabilitatie is dus een aanvulling op behandeling en is per 

definitie herstelondersteunend.  

 

2.4 Herstel en zingeving  

Individuele betekenisgeving en zinbeleving blijken van groot belang te worden geacht in 

herstelprocessen, zowel als voorwaarde voor, weg tot en doel van herstel. Toch wordt in de 

herstelliteratuur opvallend weinig (expliciet) over zingeving gesproken.  

In de voorgaande bespreking van herstelondersteunende zorg  hebben we gezien dat 

behandeling zich met name richt op de psychische en lichamelijk domeinen. Rehabilitatie sluit 

hierop goed aan en richt zich vooral op de domeinen van ‘wonen, werken/dagbesteding/vrije 

tijd, leren en sociale of familiecontacten’ (Droës, 2011, p. 20). Zingeving komt, vooralsnog, dus 

niet terug als domein van herstelondersteunende zorg.  
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Wanneer we kijken naar de kenmerken van herstelondersteunende zorg, zien we echter heel 

veel overeenkomsten met de benadering van de geestelijk verzorger. Bijvoorbeeld: present zijn, 

het hanteren van je professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze, 

ruimte maken voor en aansluiten bij het eigen verhaal van de cliënt, de woorden van de cliënt 

gebruiken, stimuleren en benutten van de eigen kracht van de cliënt, ingaan op waar de cliënt 

mee zit, op zoek gaan naar de persoonlijke betekenis van ziekte, het erkennen, benutten en 

stimuleren van de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen, gerichtheid op het 

verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/autonomie, het proces is belangrijker dan 

het resultaat en wordt beoordeeld op de mate van persoonlijke groei die het veroorzaakt en het 

doel is nooit genezing in medische zin. Korter gezegd zijn de weinige verschillen te verklaren 

vanuit het feit dat de geestelijk verzorger doorgaans geen behandeling biedt, maar vooral 

ondersteuning en begeleiding.  

Deze gelijkenis roept de vraag op of over het hoofd wordt gezien dat zingeving een essentieel 

domein van herstelondersteunende zorg is en dat de geestelijk verzorger een waardevolle 

aanvulling kan zijn naast psychosociale rehabilitatie en behandeling, of dat met de ontwikkeling 

van herstelondersteunende zorg het domein van de geestelijk verzorger zodanig geïntegreerd 

raakt in de zorg, dat hiervoor geen aanvullende en/of expliciete aandacht meer nodig zal zijn.  

 

2.5 Conclusie  

 

Herstel kan opgevat worden vanuit medisch-wetenschappelijk perspectief, als een uitkomst van 

professionele zorg en als synoniem aan genezing. Vanuit cliëntenperspectief is herstel bovenal 

een individueel proces, waarin het verwerven van inzicht in, controle over, en het zelf betekenis 

geven aan je eigen leven centraal staat. Aan het ontwikkelen van ervaringsverhalen en 

ervaringskennis wordt grote waarde gehecht, zowel voor het eigen herstel als voor de 

ondersteuning van anderen bij hun herstel.  

Herstel is in de jaren ’80 opgekomen in de cliëntenbeweging. Als begrip is herstel afgeleid van 

‘recovery’ en representeerde het een heel andere benadering van langdurig psychiatrisch 

patiënten dan gebruikelijk was in de professionele ggz én in de maatschappelijke beeldvorming. 

Herstel impliceert hoop, perspectief, emancipatie en empowerment. Inmiddels is de 

herstelbenadering uitgegroeid tot zorgpraktijk en lijkt alleen maar verder uit te breiden; herstel 

lijkt het rehabilitatie te vervangen, of beter gezegd te assimileren; rehabilitatie kan gezien 

worden als voorloper en voorbeeld van herstelondersteunende zorg. GGZ Nederland heeft 

zichzelf ten doel gesteld om te streven naar een herstelgeoriënteerde werkwijze in al haar 

instellingen. En er wordt een enorme hoeveelheid aan literatuur, methodieken en 

implementatiesystemen ontwikkeld m.b.t. herstel en herstelondersteunende zorg.  

Als zorgpraktijk vereist herstel een heel andere instelling van de hulpverlener en daarvoor is 

ook andere scholing nodig. De overgang naar herstelondersteunende zorg in de ggz brengt 

nieuwe manieren van denken en handelen met zich mee, die inherent minder protocollair zullen 

verlopen. Hulpverleners zullen moeten zoeken naar manieren om zich tot deze nieuwe 

benadering te verhouden en zullen tot op zekere hoogte zichzelf in hun professionele rol 

moeten heruitvinden. Deze verandering daagt hulpverleners uit tot herbezinning op hun 

professionele, morele en levensbeschouwelijke identiteit. En in dat proces spelen waarden en 

normatieve overwegingen een rol. Misschien hangt de hernieuwde belangstelling voor waarden, 
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zingeving en levensbeschouwing in de ggz, ook samen met de transitie naar 

herstelondersteunende zorg? 

Opvallend is dat een groot deel van de inzichten uit het vorige hoofdstuk (zie 1.4), is terug te 

vinden in de herstelbenadering. En, zoals gezegd, sluiten ook de benadering en werkwijze van 

de geestelijke verzorger naadloos aan op herstelondersteunende zorg. Geestelijk verzorgers in 

instellingen kunnen vermoedelijk een waardevolle bijdrage leveren in de transitie naar 

herstelondersteunende zorg.  
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Hoofdstuk 3: Onderzoek naar zingeving bij de RIBW N&R      

3.1 Inleiding  

Zoals in de algemene inleiding is aangegeven en ook de titel al impliceert, heb ik in het kader 

van deze scriptie een onderzoek uitgevoerd naar zingeving bij de RIBW N&R. Het idee om mijn 

onderzoek binnen de RIBW N&R  uit te voeren is ontstaan tijdens mijn stage bij de geestelijk 

verzorger van deze organisatie. In deze stage heb ik onder andere kennis gemaakt met de 

afdeling Zorg, Innovatie & Kwaliteit, waar de geestelijke verzorging is ondergebracht. Tijdens 

mijn stage is mij opgevallen dat de RIBW N&R actief bezig is en manieren zoekt om (aandacht 

voor) zingeving te integreren in haar visie, methodiek en aanbod. Om deze reden heb ik bij de 

RIBW N&R mijn onderzoek willen uitvoeren en geloof ik dat de resultaten van dit onderzoek 

bruikbaar zullen zijn voor deze organisatie om haar aanbod op het gebied van zingeving waar 

mogelijk te verbeteren. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de RIBW N&R als organisatie 

en een verslag van de ontwikkeling, uitvoering en resultaten van het door mij in het kader van 

deze scriptie uitgevoerde ‘Onderzoek Zingeving’. 

 

 

3.2 De RIBW Nijmegen & Rivierenland  

 

3.2.1 De oprichting en organisatie van RIBW 

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is voortgekomen uit de stichting Groenhoven. Deze stichting 

werd in 1970 opgericht door W.P.M. Hooymans, die het landgoed Huize Groenhoven te Bruchem 

(Gld.) opkocht, om ‘onderdak en begeleiding te geven aan mensen die zich in de maatschappij 

niet zelfstandig kunnen handhaven wegens psychische problemen’ (Wyers, 1988, p. 5). In Huize 

Groenhoven werd onderdak geboden aan mensen met uiteenlopende psychiatrische problemen, 

er werd geen medische behandeling geboden en er werd weinig aandacht besteed aan 

psychiatrische diagnostiek. De taakstelling was om de bewoners ‘te leren leven’ (Wyers, 1988, p. 

5). In de grote steden bestonden dergelijke ‘psychiatrische tussenvoorzieningen’ al langer, maar 

rond 1970 ontstonden overal in het land voorzieningen die een alternatief boden voor verblijf in 

psychiatrische ziekenhuizen. De Stichting Groenhoven breidde snel uit, na vijf jaar bestond zij 

uit veertien huizen en bood onderdak aan ruim tweehonderd bewoners. De woonvoorzieningen 

waren verspreid over een groot gebied tussen Utrecht, Nijmegen en Aalst. In1978 werd een 

werkgroep gevormd van ambtenaren van de ministeries van Volksgezondheid en Cultuur, 

recreatie & maatschappelijk werk (CRM) met de opdracht een aanzet tot beleid te ontwikkelen 

met betrekking tot de psychiatrische tussenvoorzieningen. (Wyers, 1988, p. 53). In hun rapport, 

dat in 1981 verscheen, werd de term ‘beschermende woonvormen’ ingevoerd. Kort na de 

publicatie nam de Hoofdinspectie Geestelijke Gezondheidszorg het initiatief over en werd een 

tweede werkgroep geformeerd waarin allerlei organisaties vertegenwoordigd waren. In de 

definitieve versie van hun rapport, dat verscheen in 1983, werd opgenomen: 

- ‘dat beschermende woonvormen niet konden functioneren zonder intensieve samenwerking 

met psychiatrische ziekenhuizen en met de ambulante geestelijke gezondheidszorg’; 

- ‘dat hoe dan ook gezorgd moest worden voor een zinvolle dagbesteding van de mensen die in 

een beschermende woonvorm leefden’; 
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- ‘dat verblijf in een beschermende woonvorm opname in een psychiatrisch ziekenhuis zou 

kunnen voorkomen, of andersom: ontslag uit een dergelijk ziekenhuis zou kunnen 

bespoedigen’; 

- ‘de beschermende woonvormen zouden zich per regio moeten gaan bundelen tot een 

Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen (RIBW), die als derde categorie naast 

de intramurale (Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis) en extramurale (Ambulante Geestelijke 

Gezondheidszorg) in een regio zou moeten opereren onder overkoepelend overlegorgaan, 

dat Regionale Instelling Geestelijke Gezondheidszorg (RIGG) zou heten’ (Wyers, 1988, p. 55). 

Vanwege de geografische spreiding van de huizen, had met name het laatste besluit ingrijpende 

gevolgen voor de stichting Groenhoven. In 1984 nam de overheid voor om binnen vijf jaar het 

aantal plaatsen in beschermende woonvormen met tweeduizend uit te breiden. Ook werd 

besloten om de beschermende woonvormen met ingang van 1 januari 1985 te financieren 

vanuit  de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De beschermende woonvormen 

werden nu dus officieel beschouwd als onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg en waren 

als zodanig onderhevig aan dezelfde bepalingen en regels die golden voor (psychiatrische) 

ziekenhuizen. Afzonderlijke woonvormen kwamen zo buiten de financieringsregeling te vallen. 

De woonvoorzieningen van de stichting Groenhoven waren verspreid over verschillende regio’s 

en de stichting was genoodzaakt samenwerking aan te gaan met andere regionale woonvormen; 

in Utrecht bijvoorbeeld met de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU). In 

Nijmegen werden in eerste instantie pogingen ondernomen tot vereniging met de Stichting 

Beschermende Woonvormen Regio Nijmegen (SBWRN). In 1986 heeft T. Janssen, één van de 

stafleden van stichting Groenhoven, het initiatief genomen tot de oprichting van de RIBW 

Nijmegen & Rivierenland. Op 1 januari 1989 trad de reguliere financiering vanuit de AWBZ in 

werking en viel Groenhoven uiteen in vijf RIBW’s: Utrecht, Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en 

Nijmegen & Rivierenland. (Wyers, 1988, p. 67) 

Tegenwoordig zijn de tweeëntwintig4 zelfstandige Nederlandse RIBW’s verenigd in de RIBW 

Alliantie. Het bestuur van de RIBW Alliantie bestaat uit zes personen, die tegelijk bestuurslid 

zijn van een zelfstandige RIBW. Op de website van de RIBW Alliantie is het ‘Strategisch 

Beleidsplan RIBW Alliantie 2011–2015’ te vinden. Dit document functioneert voor de 

individuele leden ‘als kaderdocument en is het richtinggevend aan het beleid in de regio’ 

(Strategisch Beleidsplan, p. 5). Met betrekking tot herstelondersteunende zorg stelt de RIBW 

Alliantie zich ten doel: ‘In 2015 vormt herstelgerichte zorg de kern van het 

ondersteuningsaanbod van de RIBW’s’ (Strategisch Beleidsplan, p. 24). 

RIBW N&R staat voor Regionale Instelling voor Beschermd en begeleid Wonen, Nijmegen & 

Rivierenland. De manier waarop de RIBW N&R georganiseerd is en zorg verleent sluit goed aan 

en is, zoals we gezien hebben, gedeeltelijk ontstaan in reactie op de ontwikkelingen van de-

institutionalisering en extramuralisering. De RIBW houdt zich zelf niet bezig met de 

behandeling, maar met begeleiding en ondersteuning. Vrijwel alle cliënten van de RIBW zijn 

onder behandeling (geweest) van een ggz-instelling. De RIBW N&R vormt als het ware een 

maatschappelijk vangnet voor mensen die korte of langere tijd opgenomen zijn geweest in een 

ggz-instelling en ondersteunt en begeleidt hen in hun maatschappelijk en psychisch herstel. 

Cliënten van de RIBW N&R wonen in een beschermde woonvorm, of zelfstandig met of zonder 

begeleiding. De RIBW N&R biedt daarnaast ook gelegenheid tot werk en dagbesteding in 

                                                             
4 Bron: Strategisch Beleidsplan RIBW Alliantie 2011-2015. De RIBW Alliantie is in haar beleidsplan en op 
haar website niet eenduidig over het aantal zelfstandige RIBW’s die in de Alliantie verenigd zijn.  
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dagactiviteitencentra (DAC). Van welk aanbod cliënten gebruik maken en in welke mate, is 

mede afhankelijk van hun zorgindicatie. Formeel gezien is het aanbod van de RIBW gedeeltelijk 

intramuraal (beschermd wonen) en gedeeltelijk extramuraal (begeleid wonen en DAC).  

De RIBW is onderdeel van de langdurende zorg en richt zich op mensen met een ‘ernstige 

psychische aandoening’ (EPA). Volgens de Internationale Classificatie van Functioneren, 

Beperkingen en Gezondheid (ICF) wordt van een EPA gesproken wanneer sprake is van:  

- ‘een psychiatrische stoornis, geconstateerd volgens het classificatiesysteem DSM IV; 

- aanwezigheid van symptomen en klachten van de stoornis (veelal per tijdsfase wisselend in 

ernst en intensiteit); 

- een langdurend beloop van de ziekte; 

- beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren’ (GGZ Nederland, 2009, p. 9). 

Er wordt dus gekeken naar zowel de aandoening als de gevolgen daarvan voor de persoon. Veel 

mensen met EPA hebben (in periodes) moeite om zich zelfstandig staande te houden in de 

samenleving, zij verkeren op diverse terreinen in een achterstandpositie. (GGZ Nederland, 

2009) 

In totaal maken 772.0005 mensen in Nederland gebruik van de ggz, 107.7856 mensen daarvan 

hebben een EPA en maken langdurend gebruik van de ggz. Naar schatting maakt een derde van 

de mensen met EPA geen gebruik van de ggz; het totale aantal mensen met EPA wordt geschat 

op 160.000. De vraag naar langdurende ggz is in de afgelopen 10 jaar met circa 32% gegroeid. 

Van de mensen die gebruikmaken van de langdurende ggz ontvangt 62% ambulante zorg, is 

13% opgenomen in een instelling of woont in een beschermde woonvorm en maakt 25% 

gebruik van een combinatie van ambulante en intramurale zorg (GGZ Nederland, 2009). 

De groep mensen met een EPA is zeer gevarieerd wat betreft demografische kenmerken en 

psychische aandoeningen. Het grootste deel van deze groep is gediagnosticeerd met 

schizofrenie of een andere psychotische stoornis. (GGZ Nederland, 2009) 

De cliëntenpopulatie van de RIBW N&R bestaat uit totaal 1876 personen, daarvan maken 237 

personen gebruik van DAC, worden 982 mensen ambulant begeleid en 479 in een beschermde 

woonvorm. Van het totale aantal zijn 224 jongeren en 178 mensen die zijn ingeschreven, maar 

nog geen zorg ontvangen (overzicht per 30-06-2013). De RIBW N&R heeft ongeveer 500 

medewerkers in dienst. Een overzicht van de organisatiestructuur van de RIBW N&R per 01-07-

2013 in te vinden in Bijlage A. Op het organogram zijn vier lagen te onderscheiden; eerst de 

zeshoofdige Raad van Toezicht (RVT), dan de tweehoofdige Raad van Bestuur (RVB), de 

Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR), dan het Bestuursbureau en de 

afdelingen Zorg, Innovatie & Kwaliteit (ZI&K), Economische & Administratieve Dienst (EAD), 

Personeel & Organisatie (P&O) en Huisvesting & ICT (HV&ICT), en tot slot negen locaties 

waarover negenenveertig teams verdeeld zijn.  

 

3.2.2 De zorgvisie van de RIBW N&R 

De kop van de beschrijving van de zorgvisie die te vinden is op de website van de RIBW N&R, 

luidt: ‘Herstelondersteunende zorg’. Op de pagina is verder informatie te vinden over onder 
                                                             
5 In hetzelfde document wordt in dit verband een getal van 770.000 genoemd; helaas heb ik in geen 
andere bron recente, absolute cijfers kunnen vinden ter vergelijking. 
6 ‘gedefinieerd als: ouder dan 18 jaar; minimaal 2 jaar in zorg (op peildatum 1/7/2006) met ook 
verrichtingen in tussenliggende perioden; GAF (Global Assessment of Functioning) bij aanvang zorg 
kleiner of gelijk aan 60 (of onbekend)’ (GGZ Nederland, 2009, p. 54). 
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meer Kwartiermaken, ervaringsdeskundigheid en rehabilitatie. Herstel vormt het leidende 

principe voor de zorg van de RIBW N&R, zoals onder andere blijkt uit het visiedocument 

‘Werken in de ruimte tussen wens en werkelijkheid. Verkenning herstel en 

herstelondersteunende zorg’ van D. Roelofsen uit 2010. In dit document stelt de RIBW N&R zich 

ten doel in 2015 een herstelondersteunende organisatie te zijn. Met deze doelstelling sluit de 

RIBW N&R aan op het visiedocument ‘Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap’ van GGZ 

Nederland. In het visiedocument van de RIBW N&R wordt deze doelstelling uitgewerkt aan de 

hand van zeven subdoelen:  

- Het bevorderen van de mogelijkheden op herstel en herstelondersteunende zorg op 

organisatieniveau: missie, cultuur, beleid, structuur, procedures/protocollen, regels, 

communicatie. 

- Binnen vastgestelde kaders, sturing geven aan dit proces d.m.v. een stuurgroep Herstel en 

Herstelondersteunende Zorg. 

- Sturing van de communicatie (= cruciaal) in een communicatieplan. 

- Het bevorderen van herstel en de ontwikkeling van eigen kracht van cliënten d.m.v. 

“bonding” (=verstevigen contacten tussen (ex)cliënten). 

- Het ontwikkelen en bevorderen van trots op vakmanschap op het gebied van 

herstelondersteunende zorg van werkers d.m.v. opleiding en georganiseerde reflectie. 

- Het informeren van en luisteren naar geluiden uit de omgeving van cliënten: familie, 

belangrijke anderen (kwartiermaken). 

- Bridging door de inzet van ervaringsdeskundigen in de organisatie op verschillende 

werkplekken en in communicatie, opleiding en intervisie’ (Roelofsen, 2010, p. 14). 

In het document wordt herstel onder andere gedefinieerd aan de hand van de stadia van het 

herstelproces, zoals beschreven door Andresen, Caputi & Oades: 

- Teruggetrokkenheid, gekarakteriseerd door een overheersend gevoel van verlies en 

hopeloosheid; 

- Bewustwording dat niet alles verloren is en het ontwikkelen van een perspectief op een 

betekenisvol leven; 

- Inventarisatie van kwaliteiten, kwetsbaarheden en valkuilen met betrekking tot herstel en 

een start met het proces van herstel; 

- Actief aan het werk met een positieve identiteitsontwikkeling, het stellen van zinvolle 

persoonlijk doelen en het nemen van regie over het eigen leven; 

- Het leven van een betekenisvol leven, gekenmerkt door zelfmanagement (persoonlijk 

leiderschap), veerkracht en een positief zelfgevoel. 

En aan de hand van de onderdelen van herstelproces die dezelfde auteurs beschrijven:  
- Het vinden en vasthouden van hoop 

- Het vestigen van een positieve identiteit 

- Het opbouwen van een betekenisvol leven 

- Het nemen van verantwoordelijkheid (Roelofsen, 2010). 

Herstelondersteunende zorg wordt gedefinieerd aan de hand van de criteria uit de HEE-cursus 

‘Herstelondersteunende Zorg’, welke grotendeels overeenkomen met de kenmerken die Bakel 

et al. (zie paragraaf 2.3) noemen. Naast aanvullingen hierop van Fargas et al., O’Hagan en 

Shepherd et al., heeft de RIBW N&R zelf een aantal uitgangspunten geformuleerd, die aansluiten 

bij de genoemde criteria:  

- ‘De cliënt is centraal en uitgangspunt; 
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- Afscheid van het algemene (diagnose, DBC): de cliënt wordt weer als een bijzonder, uniek 

individu gezien. Hij is een bijzonder mens met een uniek eigen levensverhaal; 

- Er wordt gestreefd naar volledige acceptatie van de cliënt (als mens, toevoeging DR) in de 

RIBW; 

- Het contact tussen cliënt en hulpverlener is de basis van de begeleiding en de opbouw van 

die relatie is prioriteit nummer 1; 

- De houding van de begeleiders is respectvol en zorgzaam en is gericht op inzicht, 

onafhankelijkheid, relationele vaardigheden, initiatief, humor en moraliteit;  

- Het uitgangspunt op alle vragen is: ja’ (Roelofsen, 2010, p. 12). 

Over de transitie van ‘traditionele zorg’ naar herstelondersteunende zorg merkt Roelofsen op: 

‘Het is dus niet de bedoeling dat herstelondersteuning wordt ingepast in de gebruikte 

methodiek van hulpverlening, maar dat gebruikte methodiek ingepast wordt in 

herstelondersteunende zorg’ (Roelofsen, 2010, p. 9). Zij merkt verder op dat het een 

misverstand is dat ‘het bij herstelondersteunende zorg om nieuwe zorg zou gaan, zorg die 

voorheen niet geleverd werd. Terecht roept deze stellingname weerstand op bij hulpverleners 

en organisaties’ (Roelofsen, 2010, p. 10). Roelofsen stelt in plaats daarvan een continuüm voor 

tussen ‘traditionele zorg’ en herstelondersteunende. 

Op de RIBW N&R-webpagina over de zorgvisie wordt naast herstelondersteunende zorg ook 

Kwartiermaken, ervaringsdeskundigheid en rehabilitatie genoemd. Vanuit de geschiedenis en 

algehele organisatie van de RIBW N&R is rehabilitatie een zeer geïntegreerd kenmerk van haar 

benadering. Over rehabilitatie wordt beschreven dat dit voor de RIBW N&R is verbonden met 

de levensdomeinen: sociaal welbevinden, werk en dagbesteding, psychische gezondheid, 

lichamelijke gezondheid, zingeving, leren, wonen, financiën, recreëren en zelfzorg. Met 

betrekking tot de concrete werkwijze wordt geschreven: ‘Rehabilitatie richt zich in tegenstelling 

tot behandeling, niet op het terugdringen van stoornissen maar op het vergroten van de 

activiteiten en participatie van cliënten. Dit doen wij onder andere door samen met de cliënt in 

een begeleidingsplan vast te leggen op welke gebieden we ondersteunen en hoe we dit doen. 

Regelmatig bekijken begeleider en cliënt samen wat de vorderingen zijn en stellen ze het plan 

bij’ (website RIBW N&R, ‘Rehabilitatie’). In het licht van wat besproken is in paragraaf 2.4 is het 

interessant dat hier psychische en lichamelijke gezondheid, zelfzorg en zingeving worden 

gezien als domeinen van rehabilitatie en als zodanig zijn opgenomen in het begeleidingsplan. 

Deze domeinen zijn ontleent aan de Integrale Rehabilitatiebenadering van Wilken & Den 

Hollander, waar bij de RIBW N&R van wordt uitgegaan. Wilken & Den Hollander onderscheiden 

‘levensdomeinen’ (wonen, werken, leren en recreëren) en ‘persoonlijke domeinen’ (zelfzorg, 

gezondheid, zingeving en sociale relaties). (Wilken & Den Hollander, 2012)  

Het begrip ‘Kwartiermaken’ werd in 2001 geïntroduceerd door Doortje Kal in haar gelijknamige 

proefschrift. Aan Kwartiermaken wordt vanuit de RIBW N&R vorm gegeven door ernaar te 

streven om ‘samen met de cliënt het maatschappelijk steunsysteem te vergroten’, ‘de 

begeleiding zo dicht mogelijk bij de cliënt te organiseren’ en stigmatisering tegen te gaan 

(website RIBW N&R, ‘Kwartiermaken’).  

Over ervaringsdeskundigheid wordt geschreven dat ervaringsdeskundige medewerkers zullen 

worden ingezet in alle lagen van de organisatie en dat de RIBW N&R hierbij wordt ondersteund 

vanuit het Trimbos-instituut. De meerwaarde van medewerkers met ervaringsdeskundigheid 

wordt als volgt beschreven: ‘Ervaringsdeskundigen hebben ‘van-binnen-uit’ kijk op herstel en 
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herstelondersteunende zorg. Ze kunnen naast de cliënt gaan staan en bieden hulpverleners 

en medewerkers een andere blik op hun werk. Ze bieden een ‘common ground’ en verbinden 

medewerkers en cliënten’ (website RIBW N&R, ‘Ervaringsdeskundigheid’).  

Tot slot kan worden opgemerkt dat binnen de RIBW N&R geen psychiatrische diagnoses 

worden gehanteerd, maar een driedeling in structuur-, omgevings- en beschuttingsgroepen. 

Begin vorig jaar verscheen in het vaktijdschrift Psychopraktijk een artikel op basis van een 

interview met Thea Hafmans van de Raad van Bestuur van de RIBW N&R, waarin de 

achtergrond van deze indeling besproken wordt; ‘Het CIZ [Centrum Indicatiestelling Zorg] deelt 

alle mensen met een psychiatrische aandoening in één categorie in. Daarbij wordt onvoldoende 

rekening gehouden met de verscheidenheid in de aard van de aandoeningen. Gevolg: een 

belangrijke groep mensen dreigt verstoken te blijven van voor hen noodzakelijke zorg’ 

(Psychopraktijk, 2012). Hafmans bepleit de bovengenoemde indeling; ’Het is een handvat voor 

gemeenten en doet recht aan de behoeften van de verschillende groepen mensen met een 

psychiatrische aandoening. Uitgangspunten voor de driedeling zijn de aard van de aandoening, 

de behoefte aan bescherming & structuur en overlastgevend gedrag’ (Psychopraktijk, 2012).  

De beschuttingsgroep, ook wel ‘de onzichtbare groep’ genoemd, bestaat uit cliënten met een 

psychotisch ziektebeeld dat ‘ernstig en sterk fluctuerend’ is. Hieronder vallen onder andere 

schizofrenie, stemmingsstoornissen (waaronder bipolaire stoornissen en depressies) en 

aanverwante stoornissen (waaronder psychoses)’ (Psychopraktijk, 2012). 

In de structuurgroep zitten ‘cliënten met een beperking die altijd aanwezig is en zal blijven. 

Binnen deze groep vallen onder andere stoornissen in het autistisch spectrum, niet aangeboren 

hersenletsel (NAH) waaronder Korsakov en ADHD. Hun aandoening is beperkt fluctuerend’ 

(Psychopraktijk, 2012). 

Onder de omgevingsgroep vallen cliënten met een persoonlijkheidsstoornis, ‘een beperking die 

hen gevoelig maakt voor invloeden uit hun omgeving. Tot de groep behoren bijvoorbeeld 

mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, cliënten met een forensische 

problematiek, mensen met Borderline-persoonlijkheidsproblematiek en licht verstandelijk 

beperkte mensen met gedragsproblemen’ (Psychopraktijk, 2012). 

Bijkomend voordeel van deze indeling is dat is dat cliënten op deze manier niet worden 

benaderd op basis van hun problemen of aandoening, maar op basis van de behoeften die zij 

hebben op het gebied van wonen, begeleiding en zorg.  

 

3.2.3 Zingeving bij de RIBW N&R 

De RIBW N&R wil aandacht hebben voor zingeving. Sinds februari 2012 is voor één dag per 

week geestelijk verzorger Stefien Jansen gedetacheerd, vanuit GGZ-instelling Pro Persona, bij de 

RIBW N&R. Daarmee is de RIBW N&R de eerste en, vooralsnog, enige RIBW in Nederland die 

geestelijk verzorging aanbiedt. Jansen & Van Lent noemen dit initiatief opmerkelijk; ‘Naast 

economische motieven wordt de secularisatie immers vaak aangegrepen als argument om de 

formatie geestelijke verzorging te verkleinen’ (Jansen & Van Lent, 2013). De aanleiding voor 

deze aanstelling was tweeledig; ten eerste ‘werd de vraag om een specialist op dit gebied [op 

het gebied van zingeving] zowel door cliënten als begeleiders nadrukkelijker gesteld’ (Jansen & 

Van Lent, 2013). Ten tweede werd ook vanuit de Centrale Cliëntenraad het aanstellen van een 

geestelijk verzorger bepleit. Deze was van mening ‘dat er naast huisvesting en dagelijkse zorg 
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ook aandacht moet zijn voor de waarden van en een zinvol leven voor de cliënten’ (Jansen & Van 

Lent, 2013). Existentiële thema’s die Jansen tegenkomt bij de cliënten van de RIBW zijn: verlies, 

uitzichtloosheid, zinloosheid, eenzaamheid, schaamte en schuld. (Jansen & Van Lent, 2013). 

Daarnaast wordt in twee facultatieve cursussen voor medewerkers, ‘Rehabilitatie’ en ‘Verlies en 

Rouw’ aandacht besteedt aan zingeving.  

Ook is ‘zingeving’ opgenomen als één van de tien domeinen in het nieuwe begeleidingsplan, 

waarmee gewerkt wordt in de begeleidingsrelatie tussen begeleider en cliënt. Bij ieder domein 

kunnen concrete ‘doelen’ worden geformuleerd, die werkbaar worden gemaakt door de ‘acties’ 

en ‘uitvoering’ te beschrijven. De cliënt bepaald uiteindelijk aan welke domeinen hij aandacht 

wil besteden in het begeleidingscontact.  

Verder is vorig jaar de methodiek ‘Ondersteuning bij Levensvragen’ ontwikkeld. Er wordt nog 

gezocht naar een goede manier om de methodiek te implementeren; vooralsnog is deze enkel 

beschikbaar gemaakt voor begeleiders op het intranet van de RIBW N&R. Met deze methodiek 

wil de RIBW N&R begeleiders handvatten aanreiken om met het thema zingeving om te gaan in 

de begeleiding. In de methodiek wordt beschreven dat zingeving betrekking heeft op het 

‘geestelijk welbevinden’ en als zodanig te onderscheiden is van psychische en lichamelijke 

gezondheid. Toch staan deze niet los van elkaar; zingeving speelt een rol bij het ‘proces van 

betekenisverlening’, dus de betekenis die de persoon geeft aan bijvoorbeeld zijn psychische 

problemen, en het ‘copingproces’, de manier waarop de persoon daarmee omgaat (RIBW N&R, 

2012, p. 6). Geestelijk welbevinden wordt gezien als een belangrijk deel van de menselijke 

beleving, dat niet los kan worden gezien van de mens in zijn geheel. (RIBW N&R, 2012) 

Begeleiders worden uitgenodigd om aandacht te hebben voor (gebrek aan) zingeving in alle 

levensdomeinen, maar in het bijzonder in de domeinen ‘werk en dagbesteding’ en ‘sociaal 

welbevinden’; ‘Contact met belangrijke anderen en het komen tot het uitvoeren van je 

interesses worden beïnvloed door de persoonlijke geschiedenis in relatie tot de persoonlijke 

draagkracht en draaglast’ (RIBW N&R, 2012, p. 4). Benadrukt wordt dat mensen met een 

langdurige beperking ‘soms al vanaf de jeugd te maken hebben met existentiële problemen’ 

(RIBW N&R, 2012, p. 4), zoals verlies van en rouw over verloren mogelijkheden en 

toekomstperspectief. De methodiek zelf bestaat uit een zes-stappenplan dat te uitgebreid is om 

hier in zijn geheel op te nemen. De complete versie is te vinden in Bijlage B. Hieronder volgt een 

overzicht van de verschillende stappen:  

Stap 1:  Ondersteuning bij levensvragen vraagt om zelfinzicht en een zekere grondhouding. 

Stap 2:  Signaleren en tijd nemen. 

Stap 3:  Het begeleidingsproces in ondersteuning bij levensvragen. 

  Doel: bieden van ondersteuning bij het (her)vinden van een levensdoel en levensbalans 

Stap 4:  Zingeving en de huidige situatie? 

  Doel: hoe kun je een wens omzetten of aanpassen aan de huidige omstandigheden? 

Stap 5:  Verwijzen en inschakelen van een specialist (geestelijk verzorger, het stadspastoraat, 

een imam of een filosofisch consulent). 

Stap 6:  Evalueer in het begeleidingsproces periodiek de stappen in dit begeleidingsdomein en 

de resultaten volgens de richtlijnen behorend bij het begeleidingsproces. Pas zo nodig 

het begeleidingsplan aan, n.a.v. de resultaten van de evaluatie.  

(RIBW N&R, 2012) 

Tot slot is in de methodiek een ‘woorden- en begrippenlijst’ te vinden, waarin de belangrijkste 

termen uit de methodiek en enkele theologische begrippen worden toegelicht en waarin links te 
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vinden zijn naar online informatie over verschillende religies, spirituele tradities en 

wijsheidstradities.  

De RIBW N&R biedt verder diverse activiteiten en diensten aan op het gebied van zingeving. 

Naast de geestelijk verzorger, kan gedacht worden aan het Ethiekcafé, de Ronde Tafel, RIBW  

Anders, Curesa (Maas & Waal), HEE-groepen, of Moreel Beraad of casuïstiekondersteuning door 

de ethiekcommissie.  

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voert het 

Trimbos-instituut de ‘Monitor Langdurige Geestelijke Gezondheidszorg’ uit. Doel van deze 

monitor is om inzicht te bieden in vraag en aanbod bij mensen met ernstige psychische 

stoornissen. (website Trimbos-instituut) Smits et al. (2009) hebben onderzoek gedaan naar de 

(onvervulde) zorgbehoeften van cliënten in de langdurende zorg. In hun verslag ‘Zorg en 

leefsituatie van mensen met een ernstige psychische stoornis. Informatie uit regionale 

zorgmonitors’ zijn gegevens uit vijf verschillende bronnen geïntegreerd. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat deze gegevens voornamelijk op de ervaringen van hulpverleners zijn gebaseerd. 

In de onderstaande tabel worden de vijf (van vijfentwintig) domeinen weergegeven waarin de 

hoogste algemene zorgbehoefte bestaat:  

 
(Smits et al., 2009) 

Allereerst is het opmerkelijk dat zingeving en herstel zijn samengevoegd tot één zorgbehoefte. 

Met oog op de context van de RIBW is het interessant om in deze tabel te zien dat, zowel in de 

categorie ‘extensief ambulant’ als ‘intensief ambulant’, het domein ‘zingeving/herstel’ in de top 

5 staat. 

De volgende tabel laat de vijf domeinen zien waarin de hoogste onvervulde zorgbehoefte 

bestaat: 
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(Smits et al., 2009) 

In tabel 3.4 komt het domein ‘zingeving/herstel’ terug in de categorieën ‘intensief ambulant’ en 

‘beschermd wonen’. Ook in de domeinen ‘gezelschap’ en ‘activiteiten overdag’ bestaan hoge 

(onvervulde) zorgbehoeften. Daaruit kunnen we opmaken dat de nadrukkelijke aandacht die in 

de methodiek ‘Ondersteuning bij Levensvragen’ wordt gevraagd voor de domeinen ‘werk en 

dagbesteding’ en ‘sociaal welbevinden’, terecht is.  

 

3.2.4 Conclusie 

De stichting Groenhoven, waaruit de RIBW N&R is voortgekomen, is ontstaan tegen een 

maatschappelijke achtergrond van het proces van deïnstitutionalisering, de 

rehabilitatiebenadering, de democratiseringsbeweging en de anti-psychiatrie. Zowel in de 

manier waarop de RIBW N&R georganiseerd is en zorg verleent, als in haar zorgvisie zijn deze 

invloeden terug te zien. De dienstverlening van de RIBW N&R is georganiseerd in de 

samenleving, er is veel aandacht voor situationele en omgevingsfactoren in de benadering van 

cliënten en hun psychische problemen, en de ervaringen en wensen van cliënten worden 

gehoord. De RIBW N&R heeft een heldere zorgvisie en is hard op weg om een 

herstelondersteunende organisatie te worden.  

De RIBW N&R heeft relatief veel aandacht voor zingeving en dit is opmerkelijk gezien haar 

achtergrond; rehabilitatie is sterk gericht op maatschappelijke en arbeidsparticipatie en de anti-

psychiatrie verhield zich ronduit kritisch tegenover religie. Zingeving wordt in de Integrale 

Rehabilitatiebenadering, waar de RIBW N&R vanuit gaat, beschouwd als één van de 

levensdomeinen. De actieve aandacht voor zingeving is in de RIBW N&R echter, voor zover ik 

heb kunnen achterhalen, relatief nieuw. Misschien is hiervoor ruimte ontstaan met het 

opkomen van de herstelbenadering.  

Ter conclusie blijkt uit onderzoek dat er onder cliënten in de zorgvormen die de RIBW N&R 

aanbiedt, een grote zorgbehoefte bestaat op het gebied van ‘zingeving/herstel’. En dat op dit 

gebied ook een grote onvervulde zorgbehoefte bestaat. Met name bij cliënten in de categorieën 

‘intensief ambulant’ en ‘dagklinisch/deeltijd’ blijkt hier meer behoefte aan te zijn. 
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3.3 Het Onderzoek Zingeving 

 

In het vervolg van dit hoofdstuk beschrijf ik de ontwikkeling, uitvoering en resultaten van wat is 

gaan heten het ‘Onderzoek Zingeving’. 

 

3.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf beschrijf ik eerst de vraagstelling, doelstelling en methodiek van het 

onderzoek. 

De centrale vraagstelling in mijn onderzoek is: In hoeverre komt het aanbod van de RIBW N&R op 

het gebied van zingeving tegemoet aan de behoeften en wensen van haar cliënten?  

De doelstelling van dit onderzoek is drieledig:  

- Ten eerste streeft het naar een behoeftepeiling en tevredenheidsonderzoek; de resultaten 

zullen voor de RIBW N&R bruikbaar zijn om haar aanbod op het gebied van zingeving (waar 

mogelijk) beter af te stemmen op de behoeften van haar cliënten.  

- Ten tweede is het gericht op inzicht in het aantal cliënten dat bijzondere ervaringen heeft; als 

zodanig is deze informatie bruikbaar voor het Steunpunt Stemmen Horen en in combinatie 

met de derde doelstelling voor de gehele RIBW N&R.  

- Ten derde wil het onderzoek duidelijk maken of en hoe de behoefte m.b.t. aandacht voor en 

ondersteuning / begeleiding bij zingeving verschilt tussen cliënten die wel en cliënten die geen 

bijzondere ervaringen hebben; deze informatie is theoretisch relevant, maar kan zoals gezegd 

eveneens voor de RIBW N&R waardevol zijn.  

De eerste doelstelling is voornamelijk een praktische doelstelling. Informatie over de behoeften, 

wensen en tevredenheid van cliënten is voor de RIBW N&R direct bruikbaar voor de evaluatie 

en verbetering van haar aanbod.  

In de tweede doelstelling wordt gerefereerd aan het Steunpunt Stemmen Horen, ik zal hierop 

een korte toelichting geven. Per 1 september 2012 is bij Bureau Herstel van RIBW N&R het 

Steunpunt Stemmen Horen (SSH) opgericht door ervaringsdeskundige en BSc psycholoog Robin 

Timmers. Vanuit dit steunpunt is een inventarisatie wenselijk van het aantal cliënten dat 

stemmen hoort en/of andere bijzondere ervaringen heeft. Wij zien een mogelijkheid om, 

middels het toevoegen van een specifieke module in de vragenlijsten, deze onderzoeken met 

elkaar te verenigen. Deze werkwijze heeft het bijkomend voordeel dat het aantal vragenlijsten 

waarmee begeleiders en cliënten geconfronteerd worden, verminderd wordt. Deze doelstelling 

was gemakkelijk te integreren als onderdeel van de derde doelstelling. 

De derde doelstelling betreft het onderzoeken van de verschillen in behoefte tussen cliënten die 

wel en cliënten die geen bijzondere ervaringen hebben. In het onderzoek is een toespitsing op 

hallucinaties of ‘bijzondere ervaringen’ in relatie tot zingeving. In paragraaf 1.3.4 is de relatie 

verkend tussen levensbeschouwing en hallucinaties. Daarin kwam onder meer naar voren dat 

hallucinaties vanuit verschillende verklaringsmodellen kunnen worden begrepen. Hallucinaties 

worden in de psychiatrie vaak gezien als psychotisch kenmerk en als zodanig als een criterium 

van de diagnose schizofrenie. Of er aanleiding is om hallucinaties als pathologisch te duiden, 

hangt onder andere af van de subjectieve last die deze veroorzaken. De ervaren belasting hangt 

samen met de inhoud van hallucinaties, maar ook met de manier waarop betekenis wordt (en 

kan worden) gegeven aan de ervaring, Hallucinaties kunnen, zeker wanneer de inhoud of 



55 
 

boodschap sterk contrasteert met het wereldbeeld van de persoon, zeer verstorend zijn en 

ertoe leiden dat de persoon zijn wereldbeeld (en levensbeschouwing) bij moet stellen om de 

ervaringen hierin een plek te kunnen geven. In het proces van interpreteren en betekenis geven 

is het behulpzaam als hiervoor passende kaders voorhanden zijn. In paragraaf 1.3.5 

concludeerde ik dat geen verklaringsmodel of interpretatiekader per definitie beter is dan een 

andere; vanuit de individuele persoon is een kader dat de hem helpt om een zinvolle betekenis 

aan zijn ervaringen te verlenen (making sense) en dat aansluit bij zijn levensbeschouwelijke 

overtuigingen pragmatisch bezien het beste. Kaders die van buitenaf over de ervaring heen 

worden gelegd, helpen de persoon niet altijd in zijn persoonlijke proces van betekenisgeving.  

In het onderzoek kies ik ervoor om het begrip ‘bijzondere ervaringen’ te hanteren, in plaats van 

‘hallucinaties’. Hiermee sluit ik aan bij de benadering van stichting Weerklank, die in paragraaf 

1.3.4 al even ter sprake kwam. Stichting Weerklank zet zich in voor de maatschappelijke 

acceptatie van stemmen horen en andere ‘bijzondere zintuiglijke ervaringen’ (website stichting 

Weerklank). Binnen deze organisatie wordt niet uitgegaan van één bepaalde verklaring voor 

dergelijke ervaringen, juist om dat deze zo individueel zijn. Bij stichting Weerklank wordt dus 

gesproken van ‘bijzondere zintuiglijke ervaringen’. In de transpersoonlijke psychologie wordt 

gesproken van ‘transpersoonlijke ervaringen’ en parapsycholoog Hans Gerding spreekt van 

‘buitengewone ervaringen’. Deze begrippen hebben een specifieke betekenis binnen het 

paradigma waaraan ze ontleend zijn. Zo ook de term ‘hallucinaties’, die binnen het taalveld van 

het biomedische paradigma, betekenis heeft als symptoom van ziekte. In het onderzoek streef ik 

ernaar een zo neutraal mogelijke term te hanteren en kies daarom voor ‘bijzondere ervaringen’. 

Blom (2013) legt uit dat in de wetenschappelijke bestudering van hallucinaties wordt uitgegaan 

van wel vijftien zintuiglijke domeinen waarin zich hallucinaties kunnen voordoen. Ook 

bespreekt hij verschillende vormen die hallucinaties kunnen aannemen, zoals het horen via een 

ander lichaamsdeel dan de oren, ‘take-away apparition’ en bijna-doodervaringen. Hoewel 

wetenschappers dus uitgaan van vijftien zintuiglijke domeinen, wordt er in het algemeen vanuit 

gegaan dat wij beschikken over vijf zintuigen. Er wordt in het onderzoek niet gesproken van 

‘bijzondere zintuiglijke ervaringen’, omdat sommige gewaarwordingen niet aan één van deze 

vijf zintuigen kunnen worden verbonden, zoals ook in de voorbeelden die Blom noemt. 

Uit het literatuuronderzoek zijn een aantal conclusies gekomen die aanleiding geven om te 

vermoeden dat het hebben van bijzondere ervaringen zou kunnen leiden tot andere behoeften 

op het gebied van zingeving. Met name de bevindingen dat: 

- ervaringen van hallucinaties niet zelden religieus / spiritueel van aard zijn, ofwel in inhoud 

ofwel in interpretatie, ook bij mensen die daarvoor niet religieus waren; 

- hallucinaties en levensbeschouwing met elkaar interacteren in het proces van 

betekenisgeving.  

Op basis hiervan is het hebben van bijzondere ervaringen opgenomen als variabele, vanuit de 

hypothese dat cliënten die bijzondere ervaringen hebben, meer behoefte hebben aan aandacht 

voor en/of ondersteuning / begeleiding bij zingeving.  

De derde doelstelling is theoretisch relevant maar kan, zeker in combinatie met de tweede 

doelstelling, ook waardevol zijn voor de RIBW N&R. Indien blijkt dat cliënten met bijzondere 

ervaringen inderdaad andere behoeften hebben op het gebied van zingeving, biedt dit de RIBW 

N&R relevante informatie over een specifieke groep van haar cliënten, die binnen de RIBW N&R 

met name worden gekenmerkt als de ‘beschuttingsgroep’.  

In het kader van de derde doelstelling, waren enkele kwalitatieve interviews onderdeel van de 

initiële onderzoeksopzet. Ter verdieping van de informatie met betrekking tot de specifieke 

behoeften en wensen van cliënten met bijzondere ervaringen, en de manier waarop zij aan hun 
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ervaringen betekenis geven, wilde ik met enkele van deze cliënten een kwalitatief interview 

houden. Zodoende wordt in de vragenlijst aan cliënten gevraagd of zij bereid zijn deel te nemen 

aan een verdiepend interview. Helaas bleek het afnemen en verwerken van de interviews 

praktisch niet haalbaar binnen de gestelde tijd.  

Subvragen die middels het onderzoek zullen worden beantwoord, zijn: 

1) Wat is de actuele beleving van cliënten op het gebied van zingeving? 

2) Zijn cliënten op de hoogte van het aanbod van de RIBW N&R op het gebied van zingeving? 

3) Maken cliënten gebruik van het aanbod van de RIBW N&R op het gebied van zingeving? 

4) Hoeveel behoefte hebben cliënten aan aandacht voor zingeving in het aanbod van de RIBW 

N&R? 

5) Welke behoeften en wensen hebben cliënten m.b.t. ondersteuning / begeleiding bij zingeving 

vanuit de RIBW N&R? 

6) Hoe tevreden zijn cliënten met de aandacht voor en ondersteuning / begeleiding bij 

zingeving in het huidige aanbod van de RIBW N&R? 

7) Hoeveel cliënten van RIBW N&R geven aan bijzondere ervaringen te hebben? 

8) Welke soort bijzondere ervaringen geven cliënten aan te hebben? 

9) Verschillen de behoeften en wensen (m.b.t. aandacht voor en ondersteuning / begeleiding bij 

zingeving in het aanbod van de RIBW N&R) van cliënten die aangeven bijzondere ervaringen 

te hebben van die van cliënten die aangeven geen bijzondere ervaringen te hebben? 

Het empirisch onderzoek zal de vorm krijgen van een survey-onderzoek onder cliënten van de 

RIBW N&R. Het meetinstrument en de resultaten zullen gerelateerd worden aan bevindingen 

uit het voorgaande literatuuronderzoek (hoofdstuk 1 & 2). Het streven is om een zo hoog 

mogelijke respons te verzamelen. Idealiter gaat het om een steekproef van (ten minste) honderd 

cliënten, oftewel 6%, uit een totale cliëntenpopulatie van 1698 cliënten7. Voor het ontwerpen en 

verspreiden van de survey en het verzamelen en verwerken van de data zal gebruik worden 

gemaakt van het online programma SurveyMonkey. 

 

3.3.2 De voorbereiding van het onderzoek 

Op 28 februari 2013 heb ik een eerste gesprek gevoerd met André Daamen, staffunctionaris 

kwaliteit van de afdeling Zorg, Innovatie & Kwaliteit (ZI&K). In dit gesprek toonde hij zich 

enthousiast over een onderzoek naar zingeving bij de RIBW N&R en heeft mij ingelicht over de 

procedure waarin toestemming verkregen moet worden van de Raad van Bestuur. Naar 

aanleiding van dit gesprek en in afstemming met mijn scriptiebegeleider dr. Wim Smeets, heb ik 

een onderzoeksvoorstel geschreven en deze op 12 maart 2013 toegestuurd aan Theo van  

Asperen, hoofd van de afdeling ZI&K, en André Daamen. Na verwerking van enkele suggesties 

van André Daamen is het voorstel op 18 april 2013, met een positief advies van André Daamen 

en Theo van Asperen, voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Er vond een korte correspondentie 

plaats naar aanleiding van enkele vragen van de Raad van Bestuur; één van deze vragen had 

betrekking op het aantal lopende onderzoeken. De RIBW N&R wil voorkomen dat cliënten met 

                                                             
7 Bron: overzicht per 30-06-2013. Een totaal aantal van 1876 cliënten, min 178 mensen die naar zorg 
toegeleidt worden.  
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teveel vragenlijsten geconfronteerd worden en dat het invullen daarvan een te groot deel van 

het begeleidingscontact in beslag gaat nemen. Dit bleek naar inschatting niet het geval te zijn.  

Een tweede vraag van de Raad van Bestuur was omtrent de verbinding tussen bijzondere 

ervaringen en zingeving. Waarop André van Daamen deze verantwoordde als  een 

fenomenologische kijk op de kerndoelgroep van de RIBW N&R, namelijk de beschuttingsgroep, 

en dat mensen met bijzondere ervaringen wellicht heel andere vormen van geestelijke 

ondersteuning nodig hebben. De Raad van Bestuur verleende nog dezelfde dag toestemming 

voor de uitvoering van het onderzoek. 

André Daamen adviseerde mij om gebruik te maken van het online surveyprogramma 

SurveyMonkey en verwees mij hiervoor door naar Lucia Leijten, functionaris zorgvernieuwing 

van de afdeling ZI&K, en Manci van Gogh, beleidsmedewerker Zorg & Kwaliteit van de afdeling 

ZI&K. Binnen de RIBW N&R was eerder gebruik gemaakt van dit programma en er bleek een 

lopend abonnement te zijn, waardoor hier voor het onderzoek Zingeving kosteloos gebruik van 

kon worden gemaakt. Lucia Leijten heeft mij de mogelijkheden van het programma laten zien, 

alvorens ik de vragenlijst ben gaan ontwikkelen.  

 

3.3.3 De ontwikkeling van het meetinstrument 

Voor dit empirisch onderzoek was geen passend meetinstrument beschikbaar. Daarom heb ik 

zelf, maar zeker niet alleen, een passend instrument ontwikkeld. In dit proces heb ik zeer 

waardevolle aanvullingen en opmerkingen mogen ontvangen van zes proeflezers, te weten: drie 

ervaringsdeskundigen (waaronder een psycholoog en een methodologe), de geestelijk 

verzorger van de RIBW N&R, André Daamen en mijn scriptiebegeleider dr. Wim Smeets. Hun 

feedback heb ik waar mogelijk in acht genomen en de uiteindelijke versie is goedgekeurd door 

André Daamen en Wim Smeets. In deze paragraaf beschrijf ik de totstandkoming van de 

vragenlijst. De definitieve versie van de vragenlijst, zoals deze er in MonkeySurvey uitziet, is te 

vinden in Bijlage F.  

Allereerst moest worden bepaald wat zou worden verstaan onder ‘het aanbod van de RIBW 

N&R op het gebied van zingeving’. Volgens Droës heeft herstel onder andere te maken met ‘het 

ontstaan van nieuwe betekenis en zin in het leven’ (Droës, 2011, p. 19). Zingeving is dus een 

belangrijk aspect van herstel en, zoals we hebben gezien, een redelijk geïntegreerde dimensie in 

herstelondersteunende zorg. Een aanwijzing voor welke onderdelen van haar aanbod de RIBW 

N&R zelf associeert met zingeving, is te vinden in de methodiek ‘Ondersteuning bij 

Levensvragen’. Hierin staat dat de begeleider een inschatting moet maken of de problematiek 

‘door de begeleider opgepakt kan worden, of dat men beter naar een meer gespecialiseerde 

functionaris kan verwijzen, zoals een Geestelijk Verzorger’ en dat naar aanbod in de 

samenleving gekeken kan worden, maar dat ook binnen de RIBW gezocht kan worden; ‘Te 

denken valt daarbij aan activiteiten zoals: de Ronde Tafel, HEE groepen, Ethiekcafé, VHV/MHV 

activiteiten of Curesa (Maas & Waal). Ook kan er een beroep gedaan worden op de 

vaardigheden van de ethiekcommissie op gebied van casuïstiekondersteuning of een vorm van 

Moreel Beraad’ (RIBW N&R, 2012, p. 5). In overleg met André Daamen en organisatoren van 

verschillende diensten, heb ik uiteindelijk acht onderdelen van het aanbod van de RIBW N&R 

opgenomen in de vragenlijst. Zes onderdelen houden direct verband met zingeving, namelijk:  

1) Geestelijke verzorging  

2) Steunpunt Stemmen Horen  
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3) Casuïstiekondersteuning / Moreel Beraad door de ethiekcommissie  

4) Zingevingsbijeenkomsten (Ethiekcafé, Ronde Tafel, Pleisterplaats voor de Ziel, Curesa) 

5) Activiteiten vanuit Bureau Herstel (herstelcursussen en/of lotgenotencontact zoals HEE-, 

Wat Wil Jij?- en stemmengroepen) 

6) RIBW Anders (lichaamsgerichte dienstverlening) 

7) Persoonlijke begeleiding  

8) Dagbesteding / werk  

Enkele van deze onderdelen verdienen nadere toelichting; 

De ethiekcommissie van de RIBW N&R bestaat sinds 1995 en telt negen leden. Activiteiten van 

de commissie bestaan uit het behandelen van en adviseren inzake casuïstiek, het onderzoeken 

van gedeelde waarden en normen binnen de RIBW (RIBW N&R informatiefolder: ‘Commissie 

Ethiek RIBW N&R’). Ook worden vanuit de ethiekcommissie activiteiten voor cliënten en 

medewerkers georganiseerd. Cliënten en medewerkers van de RIBW hebben de mogelijkheid 

om een moreel/ethische kwestie in te brengen bij de commissie, welke vervolgens (al dan niet 

in bijzijn van de indiener) behandeld wordt in het Moreel Beraad. De commissie draagt hierin 

methodes en inzichten aan, maar doet geen (bindende) uitspraken. Activiteiten van de 

commissie zijn o.a. het driemaandelijkse Ethiekcafé en de maandelijkse Ronde Tafel.  

Bureau Herstel is onderdeel van de afdeling ZI&K. Vanuit Bureau Herstel worden allerlei 

groepen en cursussen aangeboden op het gebied van herstel en herstelondersteunende zorg, 

voor zowel cliënten als medewerkers. Bureau Herstel vertegenwoordigt het cliëntperspectief in 

de organisatie, aangezien er uitsluitend ervaringsdeskundigen werkzaam zijn.  

HEE staat voor ‘Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid’. HEE is een landelijk team 

van ervaringsdeskundige docenten ‘die hun ervaringskennis overdragen aan anderen met het 

doel marginalisering van mensen met psychische beperkingen tegen te gaan en hun 

empowerment te bevorderen’ (website HEE-team). Het HEE-team biedt zelfhulpgroepen, 

studiedagen, cursussen en themabijeenkomsten en ook voorlichting, advies, coaching en 

lezingen. (website HEE-team) 

Het Steunpunt Stemmen Horen (SSH) is sinds september 2012 in oprichting als onderdeel van 

Bureau Herstel. Het SSH heeft tot doel om ‘cliënten, begeleiders en naasten te informeren over 

én te ondersteunen bij het (leren omgaan met) horen van stemmen’ (RIBW N&R 

informatiefolder: ‘Steunpunt Stemmen Horen’). Het SSH biedt hiertoe een open spreekuur, 

stemmengroepen, individuele begeleiding, een infotheek en workshops.  

De Pleisterplaats voor de Ziel is een bezinningsbijeenkomst met napraatmogelijkheid, die iedere 

eerste maandag van de maand wordt gehouden in Nijmegen. De Pleisterplaats wordt niet vanuit 

de RIBW N&R georganiseerd, al zijn er wel medewerkers en cliënten van de RIBW bij 

betrokken. Ook wordt aan de Pleisterplaats veel bekendheid gegeven binnen de RIBW N&R en 

bestaat doorgaans het overgrote deel van de aanwezigen uit cliënten (en medewerkers) van de 

RIBW. 

RIBW Anders biedt massages, lichaamsgerichte ondersteuning en creatieve werkvormen. De 

begeleiding is in principe individueel, maar bij voldoende vraag organiseert RIBW Anders ook 

groepsactiviteiten. In de begeleiding ‘ligt de nadruk veel meer op het ervaren dan op het praten’ 

(website RIBW N&R). 
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De onderdelen, Dagbesteding / werk en Persoonlijke begeleiding, zijn minder direct gericht op 

zingeving, maar toch erg zinvol om op te nemen in het onderzoek, omdat zij naast huisvesting 

de voornaamste diensten van de RIBW N&R zijn. Bovendien, zoals we hebben gezien, is 

zingeving onderdeel van cursussen voor persoonlijk begeleiders en van het begeleidingsplan en 

is een methodiek ontwikkeld voor persoonlijk begeleiders.  

Om niet al deze onderdelen afzonderlijk te evalueren, wat de vragenlijst te uitgebreid zou 

maken, heb ik deze onderverdeeld in een aantal categorieën. In SurveyMonkey heb ik 

vraaglogica toegepast om te zorgen dat cliënten alleen die vragen zouden hoeven te 

beantwoorden die voor hen relevant zijn. De vier categorieën zijn:  

A. Persoonlijke begeleiding (7) 

B. Activiteiten (4, 5 & 8) 

C. Diensten (1, 2, 3 & 6) 

D. RIBW Algemeen (1 t/m 8) 

Deze indeling heb ik gemaakt op basis van de aard van het contact; in (A.) Persoonlijke 

begeleiding gaat het om langdurig individueel contact. Bij (B.) Dagbesteding / werk, 

Zingevingsbijeenkomsten en Activiteiten vanuit Bureau Herstel is er weinig individueel contact 

en meer contact met medecliënten of lotgenoten. Bij (C.) Geestelijke verzorging en diensten van 

de Ethiekcommissie en het Steunpunt Stemmen Horen, gaat het vaak om individueel contact 

naar aanleiding van een specifieke behoefte of vraag (bijvoorbeeld existentiële vragen of 

problemen, een moreel / ethisch dilemma of het horen van stemmen).  

Binnen deze drie categorieën heb ik vervolgens gevraagd naar: 

I. Gebruik van het aanbod 

II. Behoeften & wensen 

III. Tevredenheid 

De categorieën B (activiteiten) en C (diensten) waren hetzelfde opgebouwd. In categorieën A 

(persoonlijke begeleiding) en D (RIBW Algemeen) was de opbouw afwijkend. Ter vergelijking: 

A I: 

Heeft u persoonlijke begeleiding van de RIBW? (Vraag 7) 

A II:  

Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in het contact met uw persoonlijk 
begeleider? (Vraag 8) 
Op welke manier zou u het liefst willen dat zingeving een plek krijgt in het contact met uw 

persoonlijk begeleider? (Vraag 9) 

A III: 

Is er voldoende aandacht voor zingeving in het contact met uw persoonlijk begeleider? (Vraag 10) 
Hoe tevreden bent u met de ondersteuning / begeleiding die uw persoonlijk begeleider u biedt bij 
zingeving? (Vraag 11) 

B I: 
Bent u ervan op de hoogte dat de RIBW N&R de volgende activiteiten aanbiedt? (Vraag 12) 

Neemt u weleens deel aan (tenminste één van) deze activiteiten van de RIBW? (Vraag 13) 
Aan welke van deze activiteiten van de RIBW neemt u weleens deel? (Vraag 14) 

B II: 
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Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan u deelneemt? 
(Vraag 15) 
Wat is voor u belangrijk in de activiteiten waaraan u deelneemt? (Vraag 16) 

B III: 
Is er voldoende aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan u deelneemt? (Vraag 17) 
Hoe tevreden bent u met de manier waarop aan zingeving aandacht wordt besteed in de 

activiteiten waaraan u deelneemt? (Vraag 18) 

D III: 

In hoeverre komt het aanbod van de RIBW tegemoet aan uw behoefte aan aandacht voor / 

ondersteuning bij zingeving? (Vraag 26) 

Met welk rapportcijfer zou u het aanbod van de RIBW op het gebied van zingeving beoordelen? 

(Vraag 27) 

 

De redenen voor deze verschillen in opbouw zijn: 

- Met betrekking tot persoonlijke begeleiding is de vraag of cliënten hiervan op de hoogte zijn 

minder relevant, aangezien deze al dan niet is geïndiceerd (vraag 12). 

- Vanuit de veronderstelling dat het contact met de persoonlijk begeleider in het algemeen in 

grotere mate door de individuele cliënt wordt vormgegeven dan de activiteiten en diensten, 

is het:  

o m.b.t. zingeving in het contact met de persoonlijk begeleider, lonend om middels een 

uitgebreide vraag te verkennen welke wensen cliënten hebben (vraag 9); 

o m.b.t. activiteiten en diensten, toereikend om middels een beknoptere vraag te 

onderzoeken wat cliënten hierin belangrijk vinden, oftewel welke behoeften cliënten 

hierin bevredigd (willen) zien (vraag 16). 

- Er wordt onderscheid gemaakt tussen aandacht voor en ondersteuning / begeleiding bij 

zingeving. Ondersteuning of begeleiding vraagt nadrukkelijker om individuele aandacht en 

het opbouwen van een vertrouwensrelatie en zal daardoor eerder in het contact met de 

persoonlijk begeleider (of met de geestelijk verzorger) plaatsvinden en minder in activiteiten 

en overige diensten. Daarom wordt: 

o i.r.t. het contact met de persoonlijk begeleider gevraagd naar de tevredenheid met de 

ondersteuning / begeleiding bij zingeving (vraag 11); 

o i.r.t. activiteiten en diensten gevraagd naar de tevredenheid met de manier waarop 

aandacht wordt besteedt aan zingeving (dit sluit aandacht in de vorm van ondersteuning 

/ begeleiding niet uit) (vraag 18). 

De vragenlijst begint op de pagina 1 met een welkomstwoord en wat beknopte informatie over 

het onderzoek. Vervolgens een korte toelichting op de begrippen ‘zingeving’, ‘zingevingsvragen’ 

en ‘zingevingsthema’s’. En tot slot enkele instructies voor het invullen. Bij het formuleren van 

deze instructies heb ik mij laten inspireren door Pieper & Van Uden, die verscheidene survey-

onderzoeken uitvoerden onder psychiatrisch cliënten, bijvoorbeeld bij de Pompekliniek te 

Nijmegen.  

Op pagina 2 wordt naar enige algemene informatie over de respondenten gevraagd; het geslacht 

(vraag 1), de leeftijd (vraag 2) en de RIBW locatie (vraag 3). Op verzoek van een medewerker 

van de afdeling ZI&K heb ik ook gevraagd naar het cliëntnummer. Dit zou, met oog op een 

eventuele herhaling van het onderzoek, het mogelijk maken om de toekomstige resultaten aan 

de huidige resultaten te koppelen. Tot slot heb ik, op suggestie van een studiegenote, vanuit 
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methodologisch oogpunt besloten om te vragen of de respondent de vragenlijst al dan niet 

samen met een begeleider invult (vraag 4).  

In eerste instantie wilde ik in categorie A vragen naar onderwerpen die de cliënt met zijn 

persoonlijk begeleider zou willen bespreken. In overleg met dr. Wim Smeets, is deze vraag 

uiteindelijk vervangen door een vraag naar de actuele beleving. Deze vraag (vraag 5) is 

geplaatst op pagina 3 en was verplicht voor alle respondenten. Deze vraag is afkomstig uit het 

‘Instrument spiritueel welbevinden’ (versie november 2012). De oorspronkelijke vraag luidde: 

‘We vragen ons af waar u mee bezig bent tijdens uw ziekenhuis opname. Waar denkt u over na, 

wat speelt er in uw gedachten? Wilt u hieronder aan geven in hoeverre u op dit moment bezig 

bent met onderstaande zaken door het cijfer te omcirkelen dat het best bij uw beleving past? Op 

dit moment ben ik bezig met …’, gevolgd door vijfentwintig korte uitspraken waarvan 

respondenten op een schaal van 1 tot 5 konden aangeven hoeveel deze items hen bezighielden. 

De vraag is zover mogelijk in zijn oorspronkelijke vorm overgenomen, maar voor de context van 

mijn onderzoek moesten toch enkele kleine wijzigingen worden aangebracht. De vraag is 

ingekort tot: ‘Wilt u hieronder aan geven in hoeverre u op dit moment bezig bent met 

onderstaande zaken door het cijfer te omcirkelen dat het best bij uw beleving past? Op dit 

moment ben ik bezig met …’. En de uitspraken ‘beslissingen rondom deze opname’ en ‘de steun 

van mensen in het ziekenhuis’ zijn veranderd in respectievelijk ‘beslissingen rondom contact 

met de hulpverlening’ en ‘de steun van mensen die mij nu begeleiding bieden’.  

Deze vraag heb ik met mijn initiële idee gecombineerd door te vragen of  de respondent deze 

zaken (de items uit de belevingsvraag) zou willen bespreken met een begeleider of andere 

dienstverlener van de RIBW (vraag 6).  

Op pagina 4 t/m 6 zijn de categorieën A I t/m A III (vraag 7 t/m 11) te vinden.  

Vraag 9, (Op welke manier zou u het liefst willen dat zingeving een plek krijgt in het contact met 

uw persoonlijk begeleider?), heeft de volgende antwoordcategorieën:  

1) Ik wil dat mijn begeleider zingeving ter sprake brengt. 

2) Ik wil dat mijn begeleider mijn zingevingsvragen ter sprake brengt wanneer hij/zij deze bij 

mij opmerkt. 

3) Ik wil zingeving zelf ter sprake brengen wanneer ik daar behoefte aan heb. 

4) Ik wil doelstellingen rondom zingeving formuleren in mijn begeleidingsplan. 

5) Ik wil graag dat mijn begeleider vooral luistert. 

6) Ik zou willen dat mijn begeleider zijn/haar eigen ervaringen deelt wanneer we praten over 

zingeving. 

7) Ik wil graag samen met mijn begeleider zingevingsbijeenkomsten bezoeken. 

8) Ik zou willen dat mijn begeleider mij informeert over zingevingsbijeenkomsten. 

9) Ik zou willen dat mijn begeleider mij doorverwijst naar / in contact brengt met een 

specialist (geestelijk verzorger, pastor, dominee, rabbi, imam, filosofisch consulent, etc.) 

10) Ik wil graag dat mijn begeleider inzicht heeft in mijn religieuze / spirituele beleving. 

11) Ik wil graag dat mijn begeleider kennis heeft van geloof / spiritualiteit / 

levensbeschouwing in het algemeen. 

12) Geen van bovenstaande 

Tot deze antwoordcategorieën ben ik gekomen op basis van de methodiek ‘Ondersteuning bij 

Levensvragen’. Hierin heb ik een aantal dimensies en elementen ontdekt, die kenmerkend 

kunnen zijn voor de manier waarop de begeleider met zingeving om kan gaan het contact met 

de cliënt. Deze zijn:  
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- Zelf ondersteuning / begeleiding bieden of doorverwijzen naar een specialist (zie 

antwoordcategorie 9);  

- Een actieve of een passieve houding (gevoeligheid hebben om zingevingsthema’s te 

herkennen, deze zelf ter sprake brengen of de regie bij de cliënt laten) (zie 

antwoordcategorie 1, 2, 3 & 5); 

- Wel of niet doelstellingen formuleren m.b.t. zingeving in het begeleidingsplan (zie 

antwoordcategorie 4);  

- Wel of niet delen van eigen ervaringen en overtuigingen (zie antwoordcategorie 6); 

- Kennis van verschillende religieuze en spirituele tradities en bekendheid met theologische 

en godsdienstpsychologische begrippen (zie antwoordcategorie 10 & 11); 

- Aansluiten bij diensten en activiteiten op het gebied van zingeving binnen de RIBW N&R (zie 

antwoordcategorie 7 & 8).  

 

Op pagina 7 t/m 11 zijn de categorieën B I t/m B III (vraag 12 t/m 18) te vinden. 

Vraag 16, (Wat is voor u belangrijk in de activiteiten waaraan u deelneemt?), heeft de volgende 

antwoordcategorieën: 

1) Kunnen praten over wat mij bezighoudt 

2) Bezig zijn met mijn passies 

3) Informatie krijgen 

4) Sociale ontmoeting 

5) Uitwisselen van ervaringen / ideeën 

6) Zinvolle tijdbesteding 

7) Gemotiveerd raken 

8) Ontwikkelen van mijn talenten  

9) Inspiratie opdoen 

10) Rust, stilte, bezinning 

11) Herkenning vinden 

12) Geen van bovenstaande 

Tot deze antwoordcategorieën ben ik gekomen op basis van de zelfbeschrijvingen en 

doelstellingen van, en mijn eigen bekendheid met de afzonderlijke activiteiten. Ook zijn deze 

categorieën te relateren aan elementen uit de definities van zingeving die in paragraaf 1.1 zijn 

besproken, namelijk:  

- Zingeving speelt zich op cognitief, affectief of emotioneel, symbolisch en gedragsniveau (zie 

antwoordcategorie 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 & 11);  

- Zingeving komt tot stand door middel van oriënteren, interpreteren en evalueren (zie 

antwoordcategorie 1, 5 & 10); 

- Zingeving (zinbeleving) komt tot stand in interactie met de sociale omgeving (zie 

antwoordcategorie 4 & 6). 

Op pagina 12 t/m 16 zijn de categorieën C I t/m C III (vraag 19 t/m 25) te vinden. 

Vraag 23, (Wat is voor u belangrijk in de diensten waarvan u gebruik maakt?), heeft de volgende 

antwoordcategorieën: 

1) In vertrouwen kunnen praten over wat mij bezighoudt 

2) Open kunnen praten over wat mij bezighoudt 

3) Begrip voor mijn ervaringen en/of overtuigingen 

4) Informatie krijgen 

5) Hoop / toekomstperspectief vinden 
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6) Gemotiveerd raken 

7) Uitwisselen van ervaringen / ideeën 

8) Inspiratie opdoen 

9) Advies krijgen 

10) Herkenning vinden 

11) Geen van bovenstaande 

Tot deze antwoordcategorieën ben ik gekomen op dezelfde manier als bij vraag 16.  

Op pagina 17 is categorie D III (vraag 26 & 27) te vinden. 

 

Pagina 18 bevat een korte toelichting op ‘bijzondere ervaringen’ en wordt cliënten gevraag of zij 

deze ooit weleens hebben gehad (vraag 28).  

Op pagina 19 wordt gevraagd welke soort ervaringen cliënten hebben gehad (vraag 29). Hierbij 

zijn zes antwoordcategorieën, één voor waarnemingen in ieder van de vijf zintuigen en een 

optie ‘Anders, namelijk:’ met een invoermogelijkheid. Ook wordt gevraagd of cliënten de 

afgelopen tijd bijzondere ervaringen hebben gehad (vraag 30; ‘nee’, ‘soms’ of ‘regelmatig’). Deze 

vraag is theoretisch relevant om te weten te komen hoeveel mensen op dit moment bijzondere 

ervaringen hebben. Ook heeft deze vraag een praktische relevantie, aangezien het (regelmatig) 

hebben van bijzondere ervaringen in de afgelopen tijd kan fungeren als selectiecriterium voor 

de respondenten voor het verdiepende interview. 

Op pagina 20 worden cliënten gevraagd of zij bereid zijn mee te werken aan een verdiepend 

interview (vraag 31). Met betrekking tot de anonimiteit leverde dit het dilemma op om 

respondenten al dan niet te vragen hun contactgegevens op te geven. Ik heb ervoor gekozen om 

de keuze aan de respondent te laten.  

Op pagina 21 is daarom de volgende tekst te lezen: Om u te kunnen benaderen, is het opgeven van 

uw naam en contactgegevens noodzakelijk. Deze gegevens zullen niet met derden gedeeld 

worden. U kunt er ook voor kiezen de onderzoekster zelf te benaderen via e-mail: r.immel@ribw-

nr.nl (vraag 32).  

De vragenlijst wordt afgesloten met een dankwoord op pagina 22. Onderaan op deze pagina 

staat een knop ‘Gereed’, wanneer deze werd aangeklikt werd de vragenlijst in SurveyMonkey 

geregistreerd als een ‘voltooide vragenlijst’.  

Bij de overige vragen heb ik gebruik gemaakt van de veelgebruikte 5-punts Likertschalen.  

Bij de vragen m.b.t. behoefte, zijn de antwoordcategorieën:  

- geen 

- weinig 

- wisselend 

- regelmatig 

- veel 

De middelste optie is niet neutraal, maar ‘wisselend’, om de optie open te laten dat mensen 

alleen op bepaalde momenten of in bepaalde situaties behoefte hebben aan aandacht voor 

zingeving.  

Bij de vragen m.b.t. tevredenheid met de hoeveelheid aandacht voor zingeving, zijn de 

antwoordcategorieën: 

- Nee, geen 
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- Nee, te weinig 

- Meestal voldoende 

- Ja, voldoende 

- Te veel 

Het bereik loopt hier niet van 0% tot 100%, zoals gebruikelijk is, maar van 0% tot >100%. Het 

leek mij interessant om ook te kijken of er cliënten zijn die de aandacht voor zingeving teveel 

vinden.  

Bij de vragen m.b.t. tevredenheid met de manier van aandacht voor of ondersteuning / 

begeleiding bij zingeving, zijn de antwoordcategorieën: 

- Heel ontevreden 

- Redelijk ontevreden 

- Niet ontevreden, niet tevreden 

- Redelijk tevreden 

- Heel tevreden 

Hier loopt de schaal dus wel van 0% tot 100% en is de middelste categorie neutraal.  

Bij de vraag in hoeverre het algehele aanbod op het gebied van zingeving tegemoet komt aan de 

behoefte (vraag 26), zijn de antwoordcategorieën: 

- Helemaal niet 

- Te weinig 

- Redelijk 

- Voldoende 

- Helemaal 

Ook hier loopt de schaal dus van 0% tot 100% en is de middelste categorie min of meer 

neutraal. 

 

3.3.4 De uitvoering van het onderzoek 

Met het invoeren van de vragenlijst in SurveyMonkey, wordt automatisch een link aangemaakt. 

Deze link kan verspreid worden en geeft direct toegang tot de vragenlijst.  

De bekendmaking van het onderzoek en de verspreiding van de link is in een aantal stappen 

gebeurd; eerst heb ik telefonisch contact opgenomen met de locatiemanagers en 

zorgcoördinatoren, om hen te informeren over het onderzoek en met hen te overleggen of en 

wanneer zij het onderzoek onder de aandacht konden brengen in een team- en/of 

zorgcoördinatorenoverleg. Vervolgens heb ik hen per e-mail een brief gestuurd met informatie 

over het onderzoek (Bijlage C).  

Afhankelijk van de afspraken die ik met de afzonderlijke locatiemanagers en zorgcoördinatoren 

had gemaakt, heb ik in de daaropvolgende week per e-mail een brief verstuurd aan de 

begeleiders van alle locaties, waarin ik hen verder informeer over het onderzoek en tevens de 

link naar de vragenlijst verstuur (Bijlage D).  

Voor het onder de aandacht brengen van het onderzoek en het verspreiden van de link onder 

cliënten is dus een beroep gedaan op de persoonlijk begeleiders. Zij konden de link aan hun 

cliënten geven zodat deze de vragenlijst zelfstandig kunnen invullen, of de vragenlijst tijdens het 

begeleidingscontact samen met de cliënt invullen.  

Omdat er ook cliënten zijn die geen persoonlijke begeleiding (vanuit de RIBW) ontvangen, maar 

alleen dagactiviteitencentra (DAC) bezoeken, heb ik de zorgcoördinatoren van de DAC’s apart 

benaderd. Aan hen heb ik gevraagd of zij zulke ‘externe cliënten’ hadden en of zij de 
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mogelijkheid zagen de vragenlijst met hen in te vullen. Medewerkers van één DAC gaven aan 

hier geen mogelijkheid toe te zien. Daar ben ik vervolgens zelf op twee dagen aanwezig geweest 

om met enkele cliënten de vragenlijst in te vullen. Ook heb ik bij deze DAC de brief voor cliënten 

opgehangen, die ik eveneens naar een aantal cliënten per e-mail heb verstuurd (Bijlage E). 

Twee weken voordat ik de data wilde verzamelen, heb ik de medewerkers van alle locaties een 

herinneringsmail gestuurd met een update over de respons, een bedankje en de aankondiging 

van de sluitingsdatum.  

Ter promotie is ook tweemaal een bericht over het onderzoek verschenen op het intranet van 

de RIBW N&R; eenmaal bij het uitzetten van de vragenlijst en eenmaal ten tijde van de 

herinneringsmail.  

Kort na het verspreiden van de link ben ik, zoals gezegd, aanwezig geweest op een DAC om daar 

met enkele cliënten de vragenlijst in te vullen. Na het invullen van de eerste survey, kwam ik 

erachter dat de vraaglogica niet klopte en dat als gevolg daarvan, deze respondent de vraag naar 

beleving niet had ingevuld. Deze fout heb ik direct aangepast.  

Ook kwam ik er op deze dag achter dat het vragen naar het cliëntnummer een belemmering 

vormde. Cliënten zijn zelf niet op de hoogte van hun cliëntnummer en zijn daarom afhankelijk 

van begeleiders om deze voor hen op te zoeken. In de afgelopen maanden is een transitie 

gemaakt naar een nieuw registratiesysteem, waar nog niet alle medewerkers even goed mee uit 

de voeten bleken te kunnen. Ook gaven enkele cliënten aan de vraag naar hun cliëntnummer 

verwarrend te vinden m.b.t. de anonimiteit van het onderzoek. Naar aanleiding van deze 

bevinding heb ik overlegd met medewerkers van de afdeling ZI&K over het belang van deze 

vraag. We kwamen tot de conclusie dat voor dit onderzoek niet noodzakelijk was om naar het 

cliëntnummer te vragen, zoals dat bij sommige andere lopende onderzoeken wel het geval is. Bij 

die onderzoeken gaat het erom de individuele ontwikkeling van de cliënt (bijvoorbeeld m.b.t. de 

kwaliteit van leven) te onderzoeken. Bij een algemeen tevredenheids- en evaluatieonderzoek als 

het onderzoek Zingeving is dit niet het doel. Daarom is ertoe besloten deze vraag te 

verwijderen.  

Het contact met medewerkers heb ik overwegend als positief ervaren. Er kwamen via de mail 

regelmatig vragen, suggesties en updates binnen. Wel heb ik in het contact met medewerkers 

grote verschillen bemerkt in de houding ten opzichte van het onderzoek. Mijn indruk is dat er 

enerzijds medewerkers zijn die ofwel in het algemeen niet in onderzoek geïnteresseerd zijn en 

dit beschouwen als ‘lastig’ en onnodige verspilling van tijd en energie van cliënten en 

medewerkers, ofwel geen affiniteit hebben met het onderwerp zingeving en daarom geen 

waarde hechten aan onderzoek hiernaar. Anderzijds ben ik medewerkers tegengekomen die 

open stonden voor het onderzoek en/of affiniteit hadden met het onderwerp en zich daarin 

geïnteresseerd toonden. Deze observatie sluit aan bij de ervaringen van Jansen; ‘het lijkt erop 

dat er begeleiders zijn die nog weinig oog hebben voor de specifiek levensbeschouwelijke 

vragen van hun cliënten. Er wordt door bepaalde medewerkers wel doorverwezen, door andere 

niet; van bepaalde teams komen verzoeken tot contact met de geestelijk verzorger en van 

andere teams helemaal niet’ (Jansen & Van Lent, 2013). 

Deze observaties sluiten ook aan bij de uitspraak van Glas uit paragraaf 1.3.2, dat aandacht voor 

existentiële thema’s niet afhankelijk moet zijn van persoonlijke voorkeur, maar een kwestie is 

van professionaliteit. (Glas, 2012) 
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3.4 De resultaten van het Onderzoek Zingeving 

 

3.4.1 Inleiding 

Op 6 augustus 2013 zijn de data verzameld en verwerkt. SurveyMonkey biedt de mogelijkheid 

om de resultaten te verzamelen en te verwerken tot tabellen, grafieken en/of diagrammen. Ook 

is het mogelijk om op de data allerlei filters toe te passen. Dit programma bood mij daarmee 

voldoende mogelijkheden voor de verwerking en analyse van de resultaten, ik heb daarom geen 

gebruik gemaakt van een statistisch analyseprogramma, zoals SPSS.  

In totaal zijn 57 respondenten gestart met de vragenlijst. Er zijn 48 voltooide vragenlijsten, wat 

wil zeggen dat 48 respondenten op de laatste pagina op ‘gereed’ hebben geklikt. De vraag naar 

beleving, die verplicht was, hebben 50 respondenten voltooid. Bij het invullen van de allereerste 

vragenlijst, bleek de vraaglogica niet te kloppen. Zoals gezegd is deze fout direct daarna 

gecorrigeerd. Eén respondent heeft daardoor niet de vraag naar beleving, maar wel de rest van 

de vragenlijst ingevuld. Zo is er dus een totaal van 51 respondenten. De resultaten van het 

survey-onderzoek hebben dus betrekking op een steekproef van 51 cliënten, oftewel 3%, uit een 

totale cliëntenpopulatie van 1698 cliënten die zorg ontvangen van de RIBW N&R.  

De respons varieert per categorie (A, B, C & D), wat te maken heeft met de aangebrachte 

vraaglogica. Binnen de categorieën varieert de respons ook per vraag, dat is mogelijk doordat 

veel vragen niet verplicht waren. Het aantal respondenten waarop de resultaten gebaseerd zijn, 

zal ik steeds vermelden (N). 

In paragraaf 3.4.2 zullen de algemene resultaten worden besproken. In paragraaf 3.4.3 zullen de 

resultaten van respondenten die bijzondere ervaringen hebben (gehad), worden vergeleken 

met de resultaten van respondenten die geen bijzondere ervaringen hebben gehad. In deze twee 

paragrafen zullen de resultaten worden gedemonstreerd d.m.v. tabellen, volgens de indeling van 

de vragenlijst.  

 

3.4.2 Behoeften en tevredenheid 

Algemene informatie 

Tabel 1: Geslacht (N=51) 

Geslacht 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Man 51.0% 26 

Vrouw 49.0% 25 

Zoals blijkt uit tabel 1, is de man/vrouw verdeling onder respondenten vrijwel gelijk. Dit draagt 

bij aan de betrouwbaarheid van vergelijkingen tussen deze categorieën.  

 

Tabel 2: Leeftijd in jaren (N=51) 

Leeftijd 
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Antwoordopties Gemiddelde reactie 

Jaar 46.27 

Zoals blijkt uit tabel 2, was de gemiddelde leeftijd van de respondenten afgerond 46 jaar. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat sommigen respondenten bij ‘jaar’ (begrijpelijkerwijs) hun 

geboortejaar in plaats van hun leeftijd invulden. Dit was bij vier respondenten het geval. Deze 

invoer heb ik zelf gecorrigeerd en daarbij, aangezien het invoering halverwege het jaar 

plaatsvond, de helft naar beneden en de helft naar boven afgerond. De spreiding liep van 21 jaar 

tot en met 69 jaar en zag er als volgt uit:  

Leeftijdsgroep Aantal respondenten 
21 t/m 30 jaar 5 
31 t/m 40 jaar 8 
41 t/m 50 jaar 19 
51 t/m 60 jaar 12 
61 t/m 69 jaar 7 

Er bleek geen betrouwbare vergelijking te maken van jongere respondenten (gedefinieerd als 

t/m 35 jaar) en oudere respondenten (gedefinieerd als ouder dan 55 jaar), omdat er in de eerste 

categorie aanzienlijk meer vrouwen en in de tweede categorie aanzienlijk meer mannen 

voorkomen. Bovendien is N in de afzonderlijke leeftijdscategorieën erg klein. Om deze reden is 

besloten om geen vergelijking te maken op basis van leeftijd.  

Omgekeerd betekent dit dat er in de vergelijking tussen mannen en vrouwen een vertekening 

kan optreden door interactie met leeftijdsverschillen. In deze categorieën is N echter een stuk 

groter en bovendien behoorlijk gelijkmatig verdeeld. Ook is in gemiddelde leeftijd geen groot 

verschil tussen mannen (46,25 jaar) en vrouwen (45,41 jaar). 

 

Tabel 3: RIBW locatie (N=51) 

RIBW locatie 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

RIBW Nijmegen Centrum 11.8% 6 

RIBW Nijmegen Oost 21.6% 11 

RIBW West 7.8% 4 

RIBW Maas & Waal 9.8% 5 

RIBW West-Betuwe 13.7% 7 

RIBW Zuid 15.7% 8 

RIBW Jeugd 5.9% 3 

RIBW OGGZ 0.0% 0 

Ik bezoek alleen DAC 13.7% 7 

Tabel 3 en diagram 1 geven weer dat de meeste locaties (in mindere of meerdere mate) 

vertegenwoordigd zijn in de steekproef. Helaas hebben er geen cliënten van de RIBW OGGZ8 

deelgenomen aan het onderzoek. 

                                                             
8 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg; uiteenlopende problematiek. 
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Diagram 1: RIBW locatie (%) (N=51)

 
 

Tabel 4: Ingevuld met begeleider (N=51) 

Vult u deze vragenlijst samen met een begeleider in? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ja 31.4% 16 

Nee 68.6% 35 

Uit tabel 4 blijkt dat 68,6% van de respondenten de vragenlijst zonder begeleider heeft ingevuld 

en 31,4% van de respondenten heeft dit samen met een begeleider gedaan. In de categorieën A 

II (PB, behoeften & wensen) en A III (PB, tevredenheid) zal een vergelijking worden gemaakt 

tussen deze twee groepen respondenten. Indien hiertussen verschillen worden gevonden, 

kunnen deze misschien worden verklaard door de aanwezigheid van de persoonlijk begeleider 

bij het invullen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het ook kan gaan om de aanwezigheid van 

een andere dan de persoonlijk begeleider (al is dit minder waarschijnlijk gezien de manier 

waarop de vragenlijst is verspreid). Daarom zou het goed zijn om ook in de andere categorieën 

een vergelijking te maken tussen deze twee groepen, maar daarvoor is N te klein. Wel zal in de 

categorie D III (Alg., tevredenheid) een vergelijking worden gemaakt tussen deze twee groepen 

respondenten.  
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Beleving Zingeving 

Tabel 5: Actuele beleving zingeving (aantal) (N=50) 
Wilt u hieronder aangeven in hoeverre de onderstaande zaken u op dit moment bezighouden door 
het cijfer te omcirkelen dat het best bij uw beleving past? 
Op dit moment ben ik bezig met … 

Antwoordopties 
helemaal 

niet 
eigenlijk 

niet 
min of 
meer 

redelijk 
veel 

heel 
veel 

Gemiddelde 
waardering 

Waarom ik ziek ben 
geworden 

14 12 11 9 4 2.54 

Wat voor mij belangrijk is in 
mijn leven 

4 1 10 18 17 3.86 

Het vinden van 
hoop/perspectief 

4 7 11 23 5 3.36 

De mensen met wie ik mij nu 
verbonden voel 

3 5 13 21 8 3.52 

Hoe mijn toekomst eruit zal 
zien 

4 10 12 12 12 3.36 

Mijn geloof, 
levensovertuiging en/of 
andere inspiratiebronnen 

10 7 17 12 4 2.86 

Zaken als pijn en lijden 12 9 13 14 2 2.70 

Hoe ik mijn situatie kan leren 
accepteren 

9 4 16 17 4 3.06 

Wat mijn omgeving en ik voor 
elkaar betekenen 

4 7 18 14 7 3.26 

Wat ik verwacht van mijn 
leven 

4 7 17 14 8 3.30 

De vraag: “is er iets na dit 
leven?” 

14 15 8 10 3 2.46 

Of ik geaccepteerd word 
zoals ik nu ben 

9 10 9 16 6 3.00 

De rode draad in mijn leven 7 10 16 12 5 2.96 

Genieten van de momenten 
die het leven de moeite 
waard maken 

3 2 15 18 12 3.68 

Welke mensen nu belangrijk 
voor mij zijn 

4 4 14 20 8 3.48 

Beslissingen rondom contact 
met de hulpverlening 

11 15 8 12 4 2.66 

Terugkijken op mijn leven 5 7 15 14 9 3.30 

Hoe om te gaan met mijn 
gedachten en gevoelens 

2 10 11 16 11 3.48 

De steun van mensen die mij 
nu begeleiding bieden 

5 5 17 17 6 3.28 

Wat waardevol is voor mij in 
mijn leven 

2 4 12 22 10 3.68 

Waar ik steun vind 3 11 14 18 4 3.18 

De onrust die ik ervaar 8 10 13 8 11 3.08 

Mooie, diepgaande 
ervaringen die ik heb 
meegemaakt 

9 13 12 11 5 2.80 

Waar ik kracht uit kan putten 7 10 11 14 8 3.12 

De dood 13 9 13 11 4 2.68 
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Diagram 2: Actuele beleving zingeving (gem. waardering) (N=50)9 

 

Tabel 5 en diagram 2 laten zien dat op alle thema’s gemiddeld tot relatief hoog gescoord wordt. 

De vijf thema’s waar respondenten over het algemeen het meest mee bezig zijn: 

1. Wat voor mij belangrijk is in mijn leven (3.86); 

2. Genieten van de momenten die het leven de moeite waard maken (3.68); 

3. Wat waardevol is voor mij in mijn leven (3.68); 

4. De mensen met wie ik mij nu verbonden voel (3.52); 

5. Welke mensen nu belangrijk voor mij zijn (3.48); en 

Hoe om te gaan met mijn gedachten en gevoelens (3.48). 

 

De thema’s waar respondenten over het algemeen het minst mee bezig zijn: 

6. Zaken als pijn en lijden (2.7) 

7. De dood (2.68) 

8. Beslissingen rondom contact met de hulpverlening (2.66) 

9. Waarom ik ziek ben geworden (2.54) 

10. De vraag: “is er iets na dit leven?” (2.46) 

 

Respondenten blijken dus meer met positieve zaken in het hier en nu bezig te zijn, dan met de 

toekomst en ‘vervelende’ zaken. Daarbij moet worden opgemerkt dat de spreiding bij de eerste 

vijf thema’s een stuk gelijkmatiger is dan bij de laatste vijf. Bij thema 10 geven 13 respondenten 

aan hier ‘redelijk veel’ of ‘heel veel’ mee bezig te zijn, bij thema 7 geven 15 respondenten dit aan 

                                                             
9 Diagram 2 geeft een schaal van 0 tot 4 weer, deze loopt in werkelijkheid van 1 tot 5. 
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en bij de thema’s 6 en 8 zijn dit 16 respondenten. Ter vergelijking geven 5 respondenten aan 

‘eigenlijk niet’ of ‘helemaal niet’ bezig te zijn met de thema’s 1 en 2.  

 

Tabel 6: Bespreken met begeleider / medewerker (N=50) 

Zou u deze zaken willen bespreken met een begeleider of andere dienstverlener van 
de RIBW? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ja 34.0% 17 

Misschien 38.0% 19 

Nee 28.0% 14 

De wens om de voorgaande thema’s te bespreken met een begeleider of andere dienstverlener 

van de RIBW verschilt, zoals tabel 6 weergeeft, zeer sterk.  

 

A I. RIBW persoonlijke begeleiding - gebruik van het aanbod 

Tabel 7: Persoonlijke begeleiding (N=50) 

Heeft u persoonlijke begeleiding van de RIBW? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ja 80.0% 40 

Nee 20.0% 10 

Tabel 7 geeft weer dat 80% van de respondenten persoonlijke begeleiding van de RIBW N&R 

ontvangt. De behoeftepeiling en evaluatie in deze categorie heeft betrekking op 40 

respondenten. Er zal in deze categorie een vergelijking worden gemaakt tussen respondenten 

die de vragenlijst zonder begeleider (VZB) en respondenten die deze met een begeleider (VMB) 

hebben ingevuld, en tussen respondenten die wel bijzondere ervaringen hebben (gehad) en 

respondenten die geen bijzondere ervaringen hebben gehad.  

 

A II. RIBW persoonlijke begeleiding - behoeften & wensen 

Tabel 8: Behoefte aan aandacht voor zingeving in contact PB (N=40) 

Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in het contact met uw 
persoonlijk begeleider? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

geen 5.0% 2 

weinig 12.5% 5 

wisselend 32.5% 13 

regelmatig 35.0% 14 

veel 15.0% 6 

Uit tabel 8 is op te maken dat 50% van de respondenten ‘regelmatig’ of ‘veel’ behoefte heeft aan 

aandacht voor zingeving in het contact met hun persoonlijk begeleider. Nog eens 32,5% geeft 
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aan hier in wisselende mate behoefte aan te hebben. 17,5% heeft hieraan ‘weinig’ of ‘geen’ 

behoefte. 

Tabel 8a: Behoefte aan aandacht voor zingeving in contact PB, ingevuld zonder beg. (N=24) 

Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in het contact met uw 
persoonlijk begeleider? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

geen 8.3% 2 

weinig 16.7% 4 

wisselend 37.5% 9 

regelmatig 33.3% 8 

veel 4.2% 1 

Tabel 8b: Behoefte aan aandacht voor zingeving in contact PB, ingevuld met begeleider (N=16) 

Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in het contact met uw 
persoonlijk begeleider? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

geen 0.0% 0 

weinig 6.3% 1 

wisselend 25.0% 4 

regelmatig 37.5% 6 

veel 31.3% 5 

Wanneer we de tabellen 8a en 8b bekijken, zien we dat 68,8% van de respondenten die de 

vragenlijst met een begeleider hebben ingevuld (VMB) aangeeft dat zij ‘regelmatig’ of ‘veel’ 

behoefte hebben aan aandacht voor zingeving in het contact met hun persoonlijk begeleider, 

tegenover 37,5% van de respondenten die de vragenlijst zonder begeleider invulden (VZB). Van 

de respondenten VMB geeft 6,3% aan hier ‘weinig’ of ‘geen’ behoefte aan te hebben, tegenover 

25% van de respondenten VZB. Dat zijn verschillen van respectievelijk 31,3% en 18,7%. 

 

Tabel 9: Zingeving in contact PB (N=40)  

Op welke manier zou u het liefst willen dat zingeving een plek krijgt in het contact met uw 
persoonlijk begeleider? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ik wil dat mijn begeleider zingeving ter sprake brengt. 37.5% 15 

Ik wil dat mijn begeleider mijn zingevingsvragen ter sprake 
brengt wanneer hij/zij deze bij mij opmerkt. 

50.0% 20 

Ik wil zingeving zelf ter sprake brengen wanneer ik daar 
behoefte aan heb. 

67.5% 27 

Ik wil doelstellingen rondom zingeving formuleren in mijn 
begeleidingsplan. 

25.0% 10 

Ik wil graag dat mijn begeleider vooral luistert. 55.0% 22 

Ik zou willen dat mijn begeleider zijn/haar eigen ervaringen 
deelt wanneer we praten over zingeving. 

37.5% 15 

Ik wil graag samen met mijn begeleider 
zingevingsbijeenkomsten bezoeken. 

7.5% 3 

Ik zou willen dat mijn begeleider mij informeert over 
zingevingsbijeenkomsten. 

30.0% 12 

Ik zou willen dat mijn begeleider mij doorverwijst naar / in 7.5% 3 



73 
 

contact brengt met een specialist (geestelijk verzorger, 
pastor, dominee, rabbi, imam, filosofisch consulent, etc.) 
Ik wil graag dat mijn begeleider inzicht heeft in mijn 
religieuze / spirituele beleving. 

15.0% 6 

Ik wil graag dat mijn begeleider kennis heeft van geloof / 
spiritualiteit / levensbeschouwing in het algemeen. 

25.0% 10 

Geen van bovenstaande 17.5% 7 

 

Diagram 3: Zingeving in contact PB (%) (N=40)  

 

 

A III. RIBW persoonlijke begeleiding - tevredenheid 

Tabel 10: Aandacht voor zingeving in contact PB (N=40)  
Is er voldoende aandacht voor zingeving in het contact met uw persoonlijk 
begeleider? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Nee, geen 7.5% 3 

Nee, te weinig 17.5% 7 

Meestal voldoende 27.5% 11 

Ja, voldoende 47.5% 19 

Te veel 0.0% 0 

In tabel 10 is af te lezen dat 47,5% van de respondenten aangeeft dat er ‘voldoende’ aandacht is 
voor zingeving in het contact met hun persoonlijk begeleider. 27,5% vindt dat dit ‘meestal 
voldoende’ is. Ook geeft 25% aan dat er ‘te weinig’ of ‘geen’ aandacht is.  
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Tabel 10a: Aandacht voor zingeving in contact PB, ingevuld zonder begeleider (N=24)  

Is er voldoende aandacht voor zingeving in het contact met uw persoonlijk 
begeleider? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Nee, geen 8.3% 2 

Nee, te weinig 25.0% 6 

Meestal voldoende 37.5% 9 

Ja, voldoende 29.2% 7 

Te veel 0.0% 0 

Tabel 10b: Aandacht voor zingeving in contact PB, ingevuld met begeleider (N=16)  

Is er voldoende aandacht voor zingeving in het contact met uw persoonlijk 
begeleider? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Nee, geen 6.3% 1 

Nee, te weinig 6.3% 1 

Meestal voldoende 12.5% 2 

Ja, voldoende 75.0% 12 

Te veel 0.0% 0 

De tabellen 10a en 10b laten zien dat 75% van de respondenten VMB aangeeft dat er 
‘voldoende’ aandacht is voor zingeving in het contact met hun persoonlijk begeleider, tegenover 
29,2% van de respondenten VZB. 12,5% van de respondenten VMB vindt de aandacht ‘meestal 
voldoende’, tegenover 37,5% van de respondenten VZB. En 12,6% van de respondenten VMB 
vindt dat er ‘te weinig’ of ‘geen’ aandacht voor zingeving is, tegenover 33,3% van de 
respondenten VZB. De verschillen zijn hier respectievelijk 45,8%, 25% en 20,7%. 

 
Tabel 11: Ondersteuning / begeleiding zingeving PB (N=40) 

Hoe tevreden bent u met de ondersteuning / begeleiding die uw persoonlijk 
begeleider u biedt bij zingeving? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Heel ontevreden 0.0% 0 

Redelijk ontevreden 5.0% 2 

Niet ontevreden, niet tevreden 27.5% 11 

Redelijk tevreden 32.5% 13 

Heel tevreden 35.0% 14 

Tabel 11 illustreert dat 67,5% van de respondenten aangeeft ‘redelijk tevreden’ of ‘heel 

tevreden’ te zijn met de ondersteuning / begeleiding van hun persoonlijk begeleider bij 

zingeving. 27,5% geeft aan hiermee ‘niet ontevreden, niet tevreden’ te zijn. 5% is ‘redelijk 

ontevreden’ en geen enkele respondent geeft aan ‘heel ontevreden’ te zijn.  

 

De tabellen 11a en 11b (zie onder) laten zien dat 81,3% van de respondenten VMB ‘redelijk 

tevreden’ of ‘heel tevreden’ te zijn met de ondersteuning / begeleiding van hun persoonlijk 

begeleider, tegenover 58,4% van de respondenten VZB. 12,5% van de respondenten VMB is 

hiermee ‘niet ontevreden, niet tevreden’, tegenover 37,5% van de respondenten VZB. Van de 
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respondenten VMB is 6,3% hiermee ‘redelijk ontevreden’, tegenover 4,2% van de respondenten 

VZB. De verschillen zijn respectievelijk 22,9%, 25% en 2,1%. 

Tabel 11a: Ondersteuning / begeleiding zingeving PB, ingevuld zonder begeleider (N=24) 

Hoe tevreden bent u met de ondersteuning / begeleiding die uw persoonlijk 
begeleider u biedt bij zingeving? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Heel ontevreden 0.0% 0 

Redelijk ontevreden 4.2% 1 

Niet ontevreden, niet tevreden 37.5% 9 

Redelijk tevreden 41.7% 10 

Heel tevreden 16.7% 4 

Tabel 11b: Ondersteuning / begeleiding zingeving PB, ingevuld met begeleider (N=16) 

Hoe tevreden bent u met de ondersteuning / begeleiding die uw persoonlijk 
begeleider u biedt bij zingeving? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Heel ontevreden 0.0% 0 

Redelijk ontevreden 6.3% 1 

Niet ontevreden, niet tevreden 12.5% 2 

Redelijk tevreden 18.8% 3 

Heel tevreden 62.5% 10 

 

Overzicht resultaten persoonlijke begeleiding 

80% van de respondenten ontvangt persoonlijke begeleiding vanuit de RIBW N&R. In categorie 

A (persoonlijke begeleiding) is N 40. 

50% van de respondenten geeft aan ‘regelmatig’ of ‘veel’ behoefte te hebben aan aandacht voor 

zingeving in het contact met hun persoonlijk begeleider. Nog eens 32,5% geeft aan hier in 

wisselende mate behoefte aan te hebben. 17,5% heeft hieraan ‘weinig’ of ‘geen’ behoefte. 

Aanzienlijk meer respondenten VMB, dan respondenten VZB gaven aan ‘regelmatig’ of ‘veel’ 

behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving in het contact met hun persoonlijk begeleider 

(verschil 31,3%). En meer respondenten VZB, dan respondenten VMB gaven aan ‘weinig’ of 

‘geen’ behoefte te hebben op dit gebied (verschil 18,7%.). 

Ten minste 50% van de respondenten wenst: zingeving zelf ter sprake te brengen wanneer zij 

daar behoefte aan hebben, dat hun begeleider vooral luistert, en dat hun begeleider 

zingevingsvragen ter sprake brengt wanneer hij/zij die bij hen opmerkt. Opmerkelijk is dat het 

doorverwijzen naar of in contact brengen met een specialist, en het samen bezoeken van 

zingevingsbijeenkomsten voor het kleinste aantal respondenten (7,5%) wenselijk is.  

47,5% van de respondenten is tevreden met de aandacht voor zingeving in het contact met hun 

persoonlijk begeleider en vindt deze ‘voldoende’, en 27,5% vindt dat dit ‘meestal voldoende’ is 

(totaal 75%). 25% geeft aan dat hier ‘te weinig’ of ‘geen’ aandacht voor is. Veel meer 

respondenten VZB vinden dat er ‘voldoende’ aandacht is, dan respondenten VMB (verschil 

45,8%). Meer respondenten VZB, dan respondenten VMB vinden de aandacht ‘meestal 

voldoende’ (verschil 25%). Meer respondenten VZB vinden dat er ‘te weinig’ of ‘geen’ aandacht 

voor zingeving is (verschil 20,7%). 
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67,5% van de respondenten geeft aan ‘redelijk tevreden’ of ‘heel tevreden’ te zijn met de 

ondersteuning / begeleiding van hun persoonlijk begeleider bij zingeving. 27,5% is hiermee 

‘niet ontevreden, niet tevreden’. 5% is ‘redelijk ontevreden’, en geen enkele respondent geeft 

aan ‘heel ontevreden’ te zijn.  

Respondenten VMB geven vaker aan ‘redelijk tevreden’ of ‘heel tevreden’ te zijn met de 

ondersteuning / begeleiding van hun persoonlijk begeleider bij zingeving, dan respondenten 

VZB (verschil 22,9%).  Meer respondenten VZB zijn ‘niet ontevreden, niet tevreden’ (verschil 

25%). Respondenten VMB zijn iets vaker ‘redelijk ontevreden’ (verschil 2,1%). 

 

B I. RIBW activiteiten - gebruik van het aanbod 

Tabel 12: Op de hoogte van activiteiten (N=50) 

Bent u ervan op de hoogte dat de RIBW N&R de volgende activiteiten aanbiedt? 

Antwoordopties Ja Nee 

Dagbesteding / werk 50 0 

Zingevingsbijeenkomsten (Ethiekcafé, Ronde Tafel, Pleisterplaats 
voor de Ziel, Curesa) 

37 13 

Vanuit bureau herstel (herstelcursussen en/of lotgenotencontact 
zoals HEE-, Wat Wil Jij?- en stemmengroepen) 

39 11 

Tabel 12 laat zien dat respondenten over het algemeen goed op de hoogte zijn van de 

activiteiten die de RIBW N&R op het gebied van zingeving aanbiedt. Alle respondenten zijn op 

de hoogte van dagbesteding / werk. Van de zingevingsbijeenkomsten is 74% op de hoogte en 

van de activiteiten vanuit Bureau Herstel is 78% op de hoogte.  

 

Tabel 13: Deelname aan activiteiten (N=50) 

Neemt u weleens deel aan (tenminste één van) deze activiteiten van de RIBW? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ja 68.0% 34 

Nee 32.0% 16 

Zoals te zien is in tabel 13, geeft 68% van de respondenten aan ook weleens deel te nemen aan 

één of meerdere van deze activiteiten. De behoeftepeiling en evaluatie in deze categorie heeft 

betrekking op 34 respondenten. 

 

Tabel 14 (zie onder) laat de deelname aan de afzonderlijke activiteiten zien; 84,4% van de 

respondenten neemt deel aan dagbesteding / werk vanuit de RIBW N&R. 25% van de 

respondenten neemt deel aan activiteiten vanuit Bureau Herstel. En 18,8% neemt deel aan 

zingevingsbijeenkomsten van de RIBW N&R. 

Van de 50 respondenten die op de hoogte zijn van dagbesteding / werk, nemen 27 

respondenten hier ook aan deel, dat is 54%. Van de 39 respondenten die aangeven op de hoogte 

te zijn van activiteiten vanuit Bureau Herstel, nemen dus 8 respondenten hieraan ook deel, dat 
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is ruim 20%. Van de 37 respondenten die aangeven op de hoogte te zijn van 

zingevingsbijeenkomsten, nemen dus 6 respondenten hieraan ook deel, dat is ruim 16%. 

Tabel 14: Deelname aan activiteiten specifiek (N=32) 

Aan welke van deze activiteiten van de RIBW neemt u weleens deel? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Dagbesteding / werk 84.4% 27 

Zingevingsbijeenkomsten (Ethiekcafé, Ronde Tafel, 
Pleisterplaats voor de Ziel, Curesa) 

18.8% 6 

Activiteiten vanuit Bureau Herstel (herstelcursussen 
en/of lotgenotencontact zoals HEE-, Wat Wil Jij?- en 
stemmengroepen) 

25.0% 8 

 

B II. RIBW activiteiten - behoeften & wensen 

Tabel 15: Behoefte aan aandacht voor zingeving in activiteiten (N=34) 

Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan u 
deelneemt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

geen 20.6% 7 

weinig 14.7% 5 

wisselend 20.6% 7 

regelmatig 29.4% 10 

veel 14.7% 5 

In tabel 15 is af te lezen dat de behoefte die respondenten in activiteiten hebben aan zingeving, 

sterk verschilt. Hoewel bijna 44,1% aangeeft ‘regelmatig’ of ‘veel’ behoefte, en 20,6% aangeeft 

‘wisselend’ behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan zij 

deelnemen, geeft ook 25,3% aan hier ‘weinig’ of ‘geen’ behoefte aan te hebben.  

 

Tabel 16: Belangrijk in activiteiten (N=34) 

Wat is voor u belangrijk in de activiteiten waaraan u deelneemt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Kunnen praten over wat mij bezighoudt 58.8% 20 

Bezig zijn met mijn passies 44.1% 15 

Informatie krijgen 32.4% 11 

Sociale ontmoeting 85.3% 29 

Uitwisselen van ervaringen / ideeën 61.8% 21 

Zinvolle tijdbesteding 73.5% 25 

Gemotiveerd raken 61.8% 21 

Ontwikkelen van mijn talenten 55.9% 19 

Inspiratie opdoen 64.7% 22 

Rust, stilte, bezinning 32.4% 11 

Herkenning vinden 58.8% 20 

Geen van bovenstaande 2.9% 1 
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Diagram 4: Belangrijk in activiteiten (%) (N=34)

 

Tabel 16 en diagram 4 laten zien wat respondenten belangrijk vinden in de activiteiten waaraan 

zij deelnemen. Een groot deel van de items (8 van de 11) wordt door het merendeel van de 

respondenten belangrijk gevonden. ‘Sociale ontmoeting’ (85,3%) en ‘zinvolle tijdbesteding’ 

(73,5%) worden door het grootste aantal respondenten belangrijk gevonden. ‘Informatie 

krijgen’ (32,4%) en ‘rust, stilte, bezinning’ (32,4%) wordt door het kleinste aantal respondenten 

belangrijk gevonden.  

 

B III. RIBW activiteiten - tevredenheid 

Tabel 17: Aandacht voor zingeving in activiteiten (N=34)  

Is er voldoende aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan u deelneemt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Nee, geen 0.0% 0 

Nee, te weinig 17.6% 6 

Meestal voldoende 38.2% 13 

Ja, voldoende 44.1% 15 

Te veel 0.0% 0 

Tabel 17 laat zien hoe tevreden respondenten zijn met de aandacht voor zingeving in de 

activiteiten waaraan zij deelnemen. Ruim 82,3% vindt dat er ‘voldoende’ of ‘meestal voldoende’ 
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aandacht is. De overige respondenten (17,6%) vinden dat er ‘te weinig’ aandacht is en geen 

enkele respondent geeft aan dat er ‘geen’ aandacht voor zingeving is.  

 

Tabel 18: Manier van aandacht voor zingeving in activiteiten (N=34) 

Hoe tevreden bent u met de manier waarop aan zingeving aandacht wordt besteed in 
de activiteiten waaraan u deelneemt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Heel ontevreden 0.0% 0 

Redelijk ontevreden 8.8% 3 

Niet ontevreden, niet tevreden 35.3% 12 

Redelijk tevreden 38.2% 13 

Heel tevreden 17.6% 6 

Tabel 18 laat zien hoe tevreden respondenten zijn met de manier waarop aandacht wordt 

besteed aan zingeving in de activiteiten waarvan zij gebruik maken. Ruim de helft (55,8%) geeft 

aan hier ‘redelijk tevreden’ of ‘heel tevreden’ mee te zijn. 35,3% is hiermee ‘niet ontevreden, 

niet tevreden’ en 8,8% geeft aan ‘redelijk ontevreden’ te zijn. Geen van de respondenten is ‘heel 

ontevreden’. 

  

Overzicht resultaten activiteiten 

68% van de respondenten geeft aan weleens deel te nemen aan één of meerdere activiteiten 

vanuit de RIBW N&R op het gebied van zingeving. In categorie B (activiteiten) is N 34.  

100% van de respondenten is op de hoogte van het bestaan van dagbesteding / werk. Van de 

zingevingsbijeenkomsten is 74% op de hoogte en van de activiteiten vanuit Bureau Herstel is 

78% op de hoogte.  

84,4% van de respondenten neemt deel aan dagbesteding / werk vanuit de RIBW N&R. 25% van 

de respondenten neemt deel aan activiteiten vanuit Bureau Herstel. En 18,8% neemt deel aan 

zingevingsbijeenkomsten van de RIBW N&R. 

Van de 50 respondenten die op de hoogte zijn van dagbesteding / werk, nemen 27 

respondenten hier ook aan deel, dat is 54%. Van de 39 respondenten die aangeven op de hoogte 

te zijn van activiteiten vanuit Bureau Herstel, nemen 8 respondenten hieraan ook deel, dat is 

20,5%. Van de 37 respondenten die aangeven op de hoogte te zijn van 

zingevingsbijeenkomsten, nemen dus 6 respondenten hieraan ook deel, dat is 16,2%. 

Met betrekking tot de behoeften, kunnen we concluderen dat 44,1% van de respondenten 

aangeeft ‘regelmatig’ of ‘veel’ behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving in de activiteiten 

waaraan zij deelnemen. 20,6% geeft aan hier in wisselende mate behoefte aan te hebben. En 

25,3% heeft hieraan ‘weinig’ of ‘geen’ behoefte.  

Een groot deel van de items (8 van de 11) wordt door het merendeel van de respondenten 

belangrijk gevonden. ‘Sociale ontmoeting’ (85,3%), en ‘zinvolle tijdbesteding’ (73,5%) worden 

door het grootste aantal respondenten belangrijk gevonden. ‘Informatie krijgen’ (32,4%), en 

‘rust, stilte, bezinning’ (32,4%) worden door het kleinste aantal respondenten belangrijk 

gevonden.  

Met betrekking tot de tevredenheid kunnen we concluderen dat 82,3% vindt dat er ‘voldoende’ 

of ‘meestal voldoende’ aandacht is. De overige respondenten (17,6%) vinden dat er ‘te weinig’ 
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aandacht is en geen enkele respondent geeft aan dat er ‘geen’ aandacht voor zingeving in de 

activiteiten waaraan zij deelnemen.  

Met de manier waarop aandacht is voor zingeving in de activiteiten waaraan zij deelnemen is 

55,8% van de respondenten ‘redelijk tevreden’ of ‘heel tevreden’. 35,3% is hiermee ‘niet 

ontevreden, niet tevreden’. De overige respondenten (8,8%) geven aan hiermee ‘redelijk 

ontevreden’ te zijn.  

 

C I. RIBW diensten - gebruik van het aanbod 

Tabel 19: Op de hoogte van diensten (N=49) 

Bent u ervan op de hoogte dat de RIBW N&R de volgende diensten aanbiedt? 

Antwoordopties Ja Nee 
Aantal 

reacties 

Geestelijke verzorging 22 27 49 

Steunpunt stemmen horen 36 13 49 

Casuïstiekondersteuning / Moreel Beraad door de ethiekcommissie 7 42 49 

RIBW Anders (lichaamsgerichte dienstverlening) 21 28 49 

Tabel 19 laat zien dat respondenten over het algemeen niet heel goed op de hoogte zijn van de 

diensten die de RIBW N&R op het gebied van zingeving aanbiedt. Van het bestaan van 

geestelijke verzorging (44,9%), diensten van de ethiekcommissie (14,3%) en RIBW Anders 

(42,9%), zijn een minderheid van de respondenten op de hoogte. Van het bestaan van het 

Steunpunt Stemmen Horen is 64% op de hoogte.  

 

Tabel 20: Gebruik van diensten (N=49) 

Heeft u weleens gebruik gemaakt van (tenminste één van) deze diensten van de 
RIBW? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ja 26.5% 13 

Nee 73.5% 36 

Zoals te zien is in tabel 20, geeft 26,5% van de respondenten aan ook weleens gebruik te maken 

van één of meerdere van deze diensten. De behoeftepeiling en evaluatie in deze categorie heeft 

betrekking op 13 respondenten. 

 

Tabel 21: Gebruik van diensten specifiek (N=13) 

Van welke van deze diensten van de RIBW heeft u weleens gebruik gemaakt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Geestelijke verzorging 38.5% 5 

Steunpunt stemmen horen 61.5% 8 

Casuïstiekondersteuning / Moreel Beraad door de 
ethiekcommissie 

0.0% 0 

RIBW Anders (lichaamsgerichte dienstverlening) 38.5% 5 
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Tabel 21 laat de deelname aan de afzonderlijke diensten zien; 61,5% van de respondenten geeft 

aan gebruik te maken van het Steunpunt Stemmen Horen. 38,5% respondenten geven aan (ook) 

gebruik te maken van geestelijke verzorging en/of RIBW Anders. Geen van de respondenten 

maakt gebruik van de diensten van de ethiekcommissie.  

Van de 36 respondenten die aangeven op de hoogte te zijn van het Steunpunt Stemmen Horen, 

maken 8 respondenten hier ook gebruik van, dat is 22,2%. Van de respondenten die aangeven 

op de hoogte te zijn van geestelijke verzorging en/of RIBW Anders, maakt ruim een vijfde deel 

ook gebruik van deze diensten (respectievelijk 22,7% en 23,8%). 

 

C II. RIBW diensten - behoeften & wensen 

Tabel 22: Behoefte aan aandacht voor zingeving in diensten (N=12) 

Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in de diensten waarvan u 
gebruik maakt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

geen 0.0% 0 

weinig 0.0% 0 

wisselend 25.0% 3 

regelmatig 50.0% 6 

veel 25.0% 3 

In tabel 22 is af te lezen dat 75% van de respondenten aangeeft ‘regelmatig’ of ‘veel’ behoefte te 

hebben aan aandacht voor zingeving in de diensten waarvan zij gebruik maken. De overige 

respondenten (25%) geven aan hier in wisselende mate behoefte aan te hebben.  

 

Tabel 23: Belangrijk in diensten (N=12) 

Wat is voor u belangrijk in de diensten waarvan u gebruik maakt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

In vertrouwen kunnen praten over wat mij bezighoudt 66.7% 8 

Open kunnen praten over wat mij bezighoudt 58.3% 7 

Begrip voor mijn ervaringen en/of overtuigingen 83.3% 10 

Informatie krijgen 66.7% 8 

Hoop / toekomstperspectief vinden 50.0% 6 

Gemotiveerd raken 83.3% 10 

Uitwisselen van ervaringen / ideeën 58.3% 7 

Inspiratie opdoen 75.0% 9 

Advies krijgen 66.7% 8 

Herkenning vinden 50.0% 6 

Geen van bovenstaande 0.0% 0 
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Diagram 5: Belangrijk in diensten (%) (N=12) 

 

Tabel 23 en diagram 5 laten zien wat respondenten belangrijk vinden in de diensten waarvan zij 

gebruik maken. Alle items worden door ten minste 50% van de respondenten belangrijk 

gevonden. ‘Begrip voor mijn ervaringen en/of overtuigingen’ (83,3%), ‘gemotiveerd raken’ 

(83,3%) en ‘inspiratie opdoen’ (75%) worden door het grootste aantal respondenten belangrijk 

gevonden. ‘Hoop / toekomstperspectief vinden’ (50%) en ‘herkenning vinden’ (50%) worden 

door het kleinste aantal van de respondenten belangrijk gevonden. 

 

C III. RIBW diensten - tevredenheid 

Tabel 24: Aandacht voor zingeving in diensten (N=12)  

Is er voldoende aandacht voor zingeving in de diensten waarvan u gebruik maakt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Nee, geen 0.0% 0 

Nee, te weinig 0.0% 0 

Meestal voldoende 58.3% 7 

Ja, voldoende 33.3% 4 

Te veel 8.3% 1 

Tabel 24 laat zien hoe tevreden respondenten zijn met de aandacht voor zingeving in de 

diensten waarvan zij gebruik maken. 33,3% van de respondenten vindt dat er ‘voldoende’ 

aandacht is voor zingeving in de diensten waarvan zij gebruik maken. 58,3% vindt de aandacht 
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‘meestal voldoende’. Eén respondent geeft aan dat er ‘te veel’ aandacht is voor zingeving in de 

diensten waarvan hij gebruik maakt.  

 

Tabel 25: Manier van aandacht voor zingeving in diensten (N=12) 

Hoe tevreden bent u met de manier waarop aan zingeving aandacht wordt besteed in 
de diensten waarvan u gebruik maakt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Heel ontevreden 0.0% 0 

Redelijk ontevreden 0.0% 0 

Niet ontevreden, niet tevreden 33.3% 4 

Redelijk tevreden 50.0% 6 

Heel tevreden 16.7% 2 

Tabel 25 laat zien hoe tevreden respondenten zijn met de manier waarop aandacht is voor 

zingeving in de diensten waarvan zij gebruik maken. 16,7% geeft aan hiermee ‘heel tevreden’ te 

zijn, 50% is hiermee ‘redelijk tevreden’, en 33,3% is ‘niet ontevreden, niet tevreden’.  

 

Overzicht resultaten diensten  

Ruim een kwart (26,5%) van de respondenten maakt weleens gebruik van één of meerdere 

diensten die de RIBW N&R op het gebied van zingeving aanbiedt. In categorie C (diensten) is N 

13. 

Met betrekking tot de diensten die de RIBW N&R op het gebied van zingeving aanbiedt, kunnen 

we concluderen respondenten over het algemeen niet heel goed op de hoogte zijn van de 

diensten die de RIBW N&R op het gebied van zingeving aanbiedt. Van het bestaan van 

geestelijke verzorging (44,9%), diensten van de ethiekcommissie (14,3%) en RIBW Anders 

(42,9%), zijn een minderheid van de respondenten op de hoogte. Van het bestaan van het 

Steunpunt Stemmen Horen is 64% op de hoogte.  

61,5% van de respondenten geeft aan gebruik te maken van het Steunpunt Stemmen Horen. 

38,5% respondenten geven aan gebruik te maken van geestelijke verzorging en RIBW Anders. 

Geen van de respondenten maakt gebruik van de diensten van de ethiekcommissie.  

Van de 36 respondenten die aangeven op de hoogte te zijn van het Steunpunt Stemmen Horen, 

maken 8 respondenten hier ook gebruik van, dat is 22,2%. Van de respondenten die aangeven 

op de hoogte te zijn van geestelijke verzorging en/of RIBW Anders, maakt ruim een vijfde deel 

ook gebruik van deze diensten (respectievelijk 22,7% en 23,8%). 

Met betrekking tot de behoeften, kunnen we concluderen dat 75% van de respondenten 

‘regelmatig’ of ‘veel’ behoefte heeft aan aandacht voor zingeving in de diensten waarvan zij 

gebruik maken. De overige respondenten (25%) geven aan hier in wisselende mate behoefte 

aan te hebben.  

Alle items worden door ten minste 50% van de respondenten belangrijk gevonden. ‘Begrip voor 

mijn ervaringen en/of overtuigingen’ (83,3%), ‘gemotiveerd raken’ (83,3%) en ‘inspiratie 

opdoen’ (75%) worden door het grootste aantal respondenten belangrijk gevonden. ‘Hoop / 

toekomstperspectief vinden’ (50%) en ‘herkenning vinden’ (50%) worden door het kleinste 

aantal van de respondenten belangrijk gevonden. 
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Respondenten zijn redelijk tevreden met de aandacht voor zingeving in de diensten waarvan zij 

gebruik maken; 33,3% van de respondenten vindt dat er ‘voldoende’ aandacht is, en 58,3% 

vindt de aandacht ‘meestal voldoende’. Eén respondent geeft aan dat er ‘te veel’ aandacht is 

voor zingeving in de diensten waarvan hij gebruik maakt. Dat zou kunnen, maar het zou ook 

kunnen zijn dat de schaal is gelezen als lopend van 0% tot 100%. 

16,7% van de respondenten geeft aan ‘heel tevreden’ te zijn met de manier waarop aandacht is 

voor zingeving in de diensten waarvan zij gebruik maken. 50% is hiermee ‘redelijk tevreden’, en 

33,3% is ‘niet ontevreden, niet tevreden’.  

 

D III. RIBW algemeen - tevredenheid 

Tabel 26: Aanbod RIBW N&R i.r.t. behoefte zingeving (N=49) 

In hoeverre komt het aanbod van de RIBW tegemoet aan uw behoefte aan aandacht 
voor / ondersteuning bij zingeving? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Helemaal niet 6.1% 3 

Te weinig 10.2% 5 

Redelijk 40.8% 20 

Voldoende 30.6% 15 

Helemaal 12.2% 6 

In categorie D III (algemene tevredenheid) is N 49. Tabel 26 laat zien in hoeverre het algehele 

aanbod van de RIBW N&R op het gebied van zingeving aansluit op de behoefte aan aandacht 

voor of ondersteuning bij zingeving. 42,8% geeft aan dat dit ‘voldoende’ of ‘helemaal’ het geval 

is. Nog eens 40,8% vindt dit ‘redelijk’ en 16,3% vindt dat dit ‘te weinig’ of ‘helemaal niet’ zo is.  

Zoals aangekondigd zullen we in deze categorie een vergelijking maken tussen de groep 

respondenten die de vragenlijst met (VMB), en de groep respondenten die de vragenlijst zonder 

begeleider (VZB) hebben ingevuld. 

 

De tabellen 26a en 26b (zie onder) laten zien dat meer respondenten VMB (60%), dan 

respondenten VZB (35,3%) aangeven dat het aanbod van de RIBW N&R ‘voldoende’ of 

‘helemaal’ aansluit op hun behoeften op het gebied van zingeving (verschil 24,7%). Minder 

respondenten VMB (13,3%), dan respondenten VZB (52,9%) vinden het aanbod ‘redelijk’ 

aansluiten (verschil 39,6%). Meer respondenten VMB (26,7%), dan respondenten VZB (11,8%) 

vinden het aanbod ‘te weinig’ of ‘helemaal niet’ aansluiten (verschil 14,9%). Geen van de 

respondenten VZB geeft aan dat het aanbod ‘helemaal niet’ aansluit. 

Tabel 26a: Aanbod RIBW N&R i.r.t. behoefte zingeving, ingevuld zonder begeleider (N=34) 

In hoeverre komt het aanbod van de RIBW tegemoet aan uw behoefte aan aandacht 
voor / ondersteuning bij zingeving? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Helemaal niet 0.0% 0 

Te weinig 11.8% 4 

Redelijk 52.9% 18 

Voldoende 23.5% 8 

Helemaal 11.8% 4 
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Tabel 26b: Aanbod RIBW N&R i.r.t. behoefte zingeving, ingevuld met begeleider (N=15) 

In hoeverre komt het aanbod van de RIBW tegemoet aan uw behoefte aan aandacht 
voor / ondersteuning bij zingeving? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Helemaal niet 20.0% 3 

Te weinig 6.7% 1 

Redelijk 13.3% 2 

Voldoende 46.7% 7 

Helemaal 13.3% 2 

 

Tabel 27: Beoordeling aanbod RIBW N&R zingeving (N=49) 

Met welk rapportcijfer zou u het aanbod van de RIBW op het gebied van zingeving 
beoordelen? 

Antwoordopties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gemiddelde 
waardering 

  0 0 0 2 4 8 16 14 5 0 7.04 

Tabel 27 laat zien dat respondenten het aanbod van de RIBW N&R op het gebied van zingeving 

gemiddeld beoordeling met een 7.04 op een schaal van 1 tot 10. Er is een gelijkmatige spreiding, 

die loopt van 4 t/m 9. 

Tabel 27a: Beoordeling aanbod RIBW N&R zingeving, ingevuld zonder begeleider (N=34) 

Met welk rapportcijfer zou u het aanbod van de RIBW op het gebied van zingeving 
beoordelen? 

Antwoordopties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gemiddelde 
waardering 

  0 0 0 2 3 6 12 11 0 0 6.79 

Tabel 27b: Beoordeling aanbod RIBW N&R zingeving, ingevuld met begeleider (N=15) 

Met welk rapportcijfer zou u het aanbod van de RIBW op het gebied van zingeving 
beoordelen? 

Antwoordopties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gemiddelde 
waardering 

  0 0 0 0 1 2 4 3 5 0 7.60 

De tabellen 27a en 27b laten zien dat de respondenten VMB het algehele aanbod van de RIBW 

N&R op het gebied van zingeving, hoger waarderen dan respondenten VZB. Respondenten VMB 

beoordelen dit gemiddeld met een 7.6, met een spreiding van 5 t/m 9. Respondenten VZB 

beoordelen dit gemiddeld met een 6.79, met een spreiding van 4 t/m 8. Dat is een verschil van 

0.81. 

 

Overzicht resultaten algemene tevredenheid  

In categorie D III (algemene tevredenheid) is N 49. 42,8% van de respondenten geeft aan dat het 

algehele aanbod van de RIBW N&R op het gebied van zingeving ‘voldoende’ of ‘helemaal’ 

aansluit op hun behoefte aan aandacht voor of ondersteuning bij zingeving. Nog eens 40,8% 

vindt dat dit ‘redelijk’ het geval is, en 16,3% vindt dat dit ‘te weinig’ of ‘helemaal niet’ zo is.  
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Meer respondenten VMB (60%), dan respondenten VZB (35,3%) geven aan dat het aanbod van 

de RIBW N&R ‘voldoende’ of ‘helemaal’ aansluit op hun behoeften op het gebied van zingeving 

(verschil 24,7%). Minder respondenten VMB (13,3%), dan respondenten VZB (52,9%) vinden 

het aanbod ‘redelijk’ aansluiten (verschil 39,6%). Meer respondenten VMB (26,7%), dan 

respondenten VZB (11,8%) vinden het aanbod ‘te weinig’ of ‘helemaal niet’ aansluiten (verschil 

14,9%). Geen van de respondenten VZB geeft aan dat het aanbod ‘helemaal niet’ aansluit. 

Respondenten beoordelen het aanbod van de RIBW N&R op het gebied van zingeving gemiddeld 

met een 7.04 op een schaal van 1 tot 10. Er is een gelijkmatige spreiding, die loopt van 4 t/m 9. 

Respondenten VMB beoordelen het algehele aanbod van de RIBW N&R op het gebied van 

zingeving, hoger dan respondenten VZB. Respondenten VMB beoordelen dit gemiddeld met een 

7.6, met een spreiding van 5 t/m 9. Respondenten VZB beoordelen dit gemiddeld met een 6.79, 

met een spreiding van 4 t/m 8. Dat is een verschil van 0.81. 

 

Bijzondere ervaringen 

Tabel 28: Bijzondere ervaringen ooit (N=49) 

Heeft u ooit weleens bijzondere ervaringen gehad? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ja 55.1% 27 

Nee 44.9% 22 

Tabel 28 laat zien dat 55,1% van de respondenten aangeeft bijzondere ervaringen te hebben 

gehad. In de categorie ‘bijzondere ervaringen’ is N 27. 

 

Tabel 29: Soort bijzondere ervaringen (N=26) 

Zou u willen aangeven welke soort bijzondere ervaringen u weleens heeft (gehad)? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Horen van stemmen / geluiden 53.8% 14 

Zien van gedaanten / beelden 53.8% 14 

Voelen 42.3% 11 

Ruiken 23.1% 6 

Proeven 7.7% 2 

Anders, namelijk: 30.8% 8 

In tabel 29 en diagram 6 (zie onder) is af te lezen dat het ‘horen van stemmen / geluiden’ en het 

‘zien van gedaanten / beelden’ het meeste voorkomt, bij 53,8% van de respondenten die 

bijzondere ervaringen hebben gehad. ‘Voelen’ kwam bij 42,3% voor en ‘ruiken’ bij 23,1%. 

Enkele respondenten (7,7%) gaven aan ook ervaring te hebben met ‘proeven’. 30,8% van de 

respondenten gaf aan nog andere ervaringen te hebben gehad. Deze 8 respondenten voerden 

het volgende in: 

- ‘Telepathie’ 
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- ‘Een soort black-outs, overweldigende ongewone inzichten, intens en overweldigend ervaren 

van Gods aanwezigheid in mijzelf’ 

- ‘Helder zien, helder weten’ 

- ‘Helderweten maar dit is minimaal’ 

- ‘Verlichting in de vorm van kennis, dat alle puzzelstukjes ineen vallen’ 

- ‘Vertraagde tijd, nacht ervaring op klaarlichte dag’ 

- ‘Afscheidsdromen van overleden geliefden’ 

- ‘Achterdocht gevoelens, depressiviteit’ 

 

Diagram 6: Soort bijzondere ervaringen (N=26)

 

 

Tabel 30: Bijzonder ervaringen recent (N=27) 

Heeft u de afgelopen tijd bijzondere ervaringen gehad? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Nee 48.1% 13 

Soms 37.0% 10 

Regelmatig 14.8% 4 

Tabel 30 toont dat 51,8% van de respondenten die aangaven bijzondere ervaringen te hebben 

gehad, deze ook in de afgelopen tijd ‘soms’ of ‘regelmatig’ te hebben gehad. 
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Uitnodiging verdiepend interview 

Tabel 31: Bereidheid verdiepend interview (N=27) 

Bent u bereid om mee te werken aan een verdiepend interview? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ja 63.0% 17 

Nee 37.0% 10 

Tabel 31 laat zien dat 17 respondenten bereid zijn om deel te nemen aan een verdiepend 

interview. Van deze respondenten hebben er 13 hun contactgegevens ingevoerd en 1 

respondent heeft mij persoonlijk benaderd. 

 

Overzicht resultaten bijzondere ervaringen 

Meer dan de helft van de respondenten (55,1%) geeft aan weleens bijzondere ervaringen te 

hebben gehad. In de categorie ‘bijzondere ervaringen’ is N 27. 

51,8% van de respondenten die aangaven bijzondere ervaringen te hebben gehad, hebben deze 

ook in de afgelopen tijd ‘soms’ of ‘regelmatig’ gehad. 

Het ‘horen van stemmen / geluiden’ en het ‘zien van gedaanten / beelden’ komen het meeste 

voor, namelijk bij 53,8% van de respondenten die bijzondere ervaringen hebben gehad. ‘Voelen’ 

kwam bij 42,3% voor en ‘ruiken’ bij 23,1%. Enkele respondenten (7,7%) gaven aan ook ervaring 

te hebben met ‘proeven’. 30,8% van de respondenten gaf aan nog andere ervaringen te hebben 

gehad. Deze 8 respondenten voerden het volgende in: 

- ‘Telepathie’ 

- ‘Een soort black-outs, overweldigende ongewone inzichten, intens en overweldigend ervaren 

van Gods aanwezigheid in mijzelf’ 

- ‘Helder zien, helder weten’ 

- ‘Helderweten maar dit is minimaal’ 

- ‘Verlichting in de vorm van kennis, dat alle puzzelstukjes ineen vallen’ 

- ‘Vertraagde tijd, nacht ervaring op klaarlichte dag’ 

- ‘Afscheidsdromen van overleden geliefden’ 

- ‘Achterdocht gevoelens, depressiviteit’ 

17 respondenten hebben aangegeven bereid te zijn om deel te nemen aan een verdiepend 

interview. Van deze respondenten hebben er 13 hun contactgegevens ingevoerd en 1 

respondent heeft mij persoonlijk benaderd. 

 

3.4.3 Bijzondere ervaringen 

In deze paragraaf zullen de verschillen worden besproken die zijn gevonden tussen 

respondenten die hebben aangegeven bijzondere ervaringen te hebben gehad (WB) en 

respondenten die aangaven deze nooit te hebben gehad (GB). De resultaten zullen alleen 

worden besproken wanneer er een opvallend verschil wordt gevonden en wanneer N van beide 

groepen groot genoeg is. In de categorie C (diensten) is N van de groep GB te klein om een 

zinvolle vergelijking te maken. 
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Algemene informatie 

Tabel 1a: Geslacht, wel bijzondere ervaringen (N=27) 

Geslacht 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Man 63.0% 17 

Vrouw 37.0% 10 

Tabel 1a laat zien dat de meerderheid (63%) van de respondenten WB man is; 37% is vrouw. 

 

Tabel 2a: Leeftijd in jaren, wel bijzondere ervaringen (N=27) 

Leeftijd 

Antwoordopties 
Gemiddelde 

reactie 
Totaal reactie 

Aantal 
reacties 

Jaar 44.59 1,204 27 

Tabel 2a laat zien dat de gemiddelde leeftijd van de respondenten WB 44,59, afgerond 44,6 jaar, 

is.  

 

Beleving Zingeving 

Tabel 5a: Actuele beleving zingeving, wel bijzondere ervaringen (aantal) (N=26) 

Wilt u hieronder aangeven in hoeverre de onderstaande zaken u op dit moment bezighouden door 
het cijfer te omcirkelen dat het best bij uw beleving past? Op dit moment ben ik bezig met … 

Antwoordopties 
helemaal 

niet 
eigenlijk 

niet 

min 
of 

meer 

redelijk 
veel 

heel 
veel 

Gemiddelde 
waardering 

waarom ik ziek ben geworden 6 5 7 5 3 2.77 

wat voor mij belangrijk is in mijn 
leven 

2 0 3 11 10 4.04 

het vinden van hoop/perspectief 2 2 7 11 4 3.50 

de mensen met wie ik mij nu 
verbonden voel 

1 1 7 12 5 3.73 

hoe mijn toekomst eruit zal zien 3 4 4 7 8 3.50 

mijn geloof, levensovertuiging 
en/of andere inspiratiebronnen 

5 1 8 8 4 3.19 

zaken als pijn en lijden 5 5 7 7 2 2.85 

hoe ik mijn situatie kan leren 
accepteren 

3 2 10 8 3 3.23 

wat mijn omgeving en ik voor 
elkaar betekenen 

2 3 10 6 5 3.35 

wat ik verwacht van mijn leven 2 4 8 8 4 3.31 

de vraag: “is er iets na dit 
leven?” 

6 6 6 6 2 2.69 

of ik geaccepteerd word zoals ik 
nu ben 

6 5 4 8 3 2.88 

de rode draad in mijn leven 4 3 8 8 3 3.12 

genieten van de momenten die 
het leven de moeite waard 
maken 

1 1 8 10 6 3.73 
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welke mensen nu belangrijk 
voor mij zijn 

3 1 4 13 5 3.62 

beslissingen rondom contact 
met de hulpverlening 

6 7 4 8 1 2.65 

terugkijken op mijn leven 3 2 7 8 6 3.46 

hoe om te gaan met mijn 
gedachten en gevoelens 

2 3 6 7 8 3.62 

de steun van mensen die mij nu 
begeleiding bieden 

3 2 9 10 2 3.23 

wat waardevol is voor mij in mijn 
leven 

2 2 3 13 6 3.73 

waar ik steun vind 1 7 5 10 3 3.27 

de onrust die ik ervaar 4 4 7 4 7 3.23 

mooie, diepgaande ervaringen 
die ik heb meegemaakt 

5 5 6 7 3 2.92 

waar ik kracht uit kan putten 4 6 3 8 5 3.15 

de dood 6 4 6 6 4 2.92 

 

Tabel 5b: Actuele beleving zingeving, geen bijzondere ervaringen (aantal) (N=26) 

Wilt u hieronder aangeven in hoeverre de onderstaande zaken u op dit moment bezighouden door 
het cijfer te omcirkelen dat het best bij uw beleving past? Op dit moment ben ik bezig met … 

Antwoordopties 
helemaal 

niet 
eigenlijk 

niet 

min 
of 

meer 

redelijk 
veel 

heel 
veel 

Gemiddelde 
waardering 

waarom ik ziek ben geworden 7 6 4 4 1 2.36 

 wat voor mij belangrijk is in 
mijn leven 

2 0 7 6 7 3.73 

 het vinden van 
hoop/perspectief 

2 4 3 12 1 3.27 

 de mensen met wie ik mij nu 
verbonden voel 

2 3 5 9 3 3.36 

 hoe mijn toekomst eruit zal 
zien 

1 4 8 5 4 3.32 

 mijn geloof, levensovertuiging 
en/of andere inspiratiebronnen 

5 5 8 4 0 2.50 

 zaken als pijn en lijden 6 3 6 7 0 2.64 

 hoe ik mijn situatie kan leren 
accepteren 

6 1 5 9 1 2.91 

 wat mijn omgeving en ik voor 
elkaar betekenen 

2 3 7 8 2 3.23 

 wat ik verwacht van mijn leven 2 2 8 6 4 3.36 

 de vraag: “is er iets na dit 
leven?” 

8 7 2 4 1 2.23 

 of ik geaccepteerd word zoals 
ik nu ben 

3 3 5 8 3 3.23 

 de rode draad in mijn leven 2 6 8 4 2 2.91 

 genieten van de momenten die 
het leven de moeite waard 
maken 

2 0 7 7 6 3.68 

 welke mensen nu belangrijk 
voor mij zijn 

1 2 9 7 3 3.41 

 beslissingen rondom contact 
met de hulpverlening 

5 6 4 4 3 2.73 

 terugkijken op mijn leven 2 3 8 6 3 3.23 

 hoe om te gaan met mijn 
gedachten en gevoelens 

0 5 5 9 3 3.45 

 de steun van mensen die mij 
nu begeleiding bieden 

2 1 8 7 4 3.45 
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wat waardevol is voor mij in 
mijn leven 

0 1 8 9 4 3.73 

 waar ik steun vind 2 2 9 8 1 3.18 

 de onrust die ik ervaar 3 5 6 4 4 3.05 

 mooie, diepgaande ervaringen 
die ik heb meegemaakt 

4 6 6 4 2 2.73 

 waar ik kracht uit kan putten 3 2 8 6 3 3.18 

 de dood 7 3 7 5 0 2.45 

 

In de tabellen 5a en 5b kunnen we zien met welke thema’s respondenten bezig zijn.  

De thema’s waar respondenten WB over het algemeen het meest mee bezig zijn: 

1. Wat voor mij belangrijk is in mijn leven (4.04) 

2. Wat waardevol is voor mij in mijn leven (3.73) 

3. Genieten van de momenten die het leven de moeite waard maken (3.73) 

4. De mensen met wie ik mij nu verbonden voel (3.73) 

5. Hoe om te gaan met mijn gedachten en gevoelens (3.62) en 

Welke mensen nu belangrijk voor mij zijn (3.62) 

De thema’s waar respondenten WB over het algemeen het minst mee bezig zijn: 

6. Beslissingen rondom contact met de hulpverlening (2.65) 

7. De vraag: “is er iets na dit leven?” (2.69) 

8. Waarom ik ziek ben geworden (2.77) 

9. Zaken als pijn en lijden (2.85) 

10. Of ik geaccepteerd word zoals ik nu ben (2.88) 

De thema’s waar respondenten GB over het algemeen het meest mee bezig zijn: 

1. Wat waardevol is voor mij in mijn leven (3.73) 

2. Wat voor mij belangrijk is in mijn leven (3.73) 

3. Genieten van de momenten die het leven de moeite waard maken (3.68) 

4. De steun van mensen die mij nu begeleiding bieden (3.45) 

5. Hoe om te gaan met mijn gedachten en gevoelens (3.45) 

De thema’s waar respondenten GB over het algemeen het minst mee bezig zijn: 

6. De vraag: “is er iets na dit leven?” (2.23) 

7. Waarom ik ziek ben geworden (2.36) 

8. De dood (2.45) 

9. Mijn geloof, levensovertuiging en/of andere inspiratiebronnen (2.50) 

10. Zaken als pijn en lijden (2.64) 

Wanneer we tabel 5a en 5b vergelijken, worden een aantal verschillen zichtbaar. De 

respondenten WB scoren in hun waardering:  

- 0.69 (17,3%) hoger op Mijn geloof, levensovertuiging en/of andere inspiratiebronnen; 

- 0.47 (11,8%) hoger op De dood; 

- 0.46 (11,5%) hoger op De vraag: “is er iets na dit leven?”; 

- 0.41 (10,3%) hoger op Waarom ik ziek ben geworden; 

- 0.37 (9,3%) hoger op De mensen met wie ik mij nu verbonden voel; 

- 0.35 (8,8%) lager op Of ik geaccepteerd wordt zoals ik nu ben; 

- 0.22 (5,5%) lager op De steun van mensen die mij nu begeleiding bieden; 

- 0.18 (4,5%) hoger op het gemiddelde van alle thema’s.  
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A II. RIBW persoonlijke begeleiding - behoeften & wensen 

Tabel 8c: Behoefte aan aandacht voor zingeving in contact PB, wel bijz. ervaringen (N=22) 

Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in het contact met uw 
persoonlijk begeleider? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

geen 4.5% 1 

weinig 18.2% 4 

wisselend 36.4% 8 

regelmatig 27.3% 6 

veel 13.6% 3 

Tabel 8d: Behoefte aan aandacht voor zingeving in contact PB, geen bijz. ervaringen (N=16) 

Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in het contact met uw 
persoonlijk begeleider? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

geen 6.3% 1 

weinig 6.3% 1 

wisselend 31.3% 5 

regelmatig 43.8% 7 

veel 12.5% 2 

Wanneer we tabel 8c en 8d vergelijken, zien we dat 40,9% van de respondenten WB aangeeft 

‘regelmatig’ of ‘veel’ behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving in het contact met hun 

persoonlijk begeleider, tegenover  56,3% van de respondenten GB (verschil 15,4%).  Van de 

respondenten WB geeft 22,7% hier ‘weinig’ of ‘geen’ behoefte aan te hebben, tegenover 12,6% 

van de respondenten GB (verschil 10,1%).  

 

Tabel 9a: Zingeving in contact PB, wel bijzondere ervaringen (N=22)  

Op welke manier zou u het liefst willen dat zingeving een plek krijgt in het contact met uw 
persoonlijk begeleider? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ik wil dat mijn begeleider zingeving ter sprake brengt. 50.0% 11 

Ik wil dat mijn begeleider mijn zingevingsvragen ter sprake 
brengt wanneer hij/zij deze bij mij opmerkt. 

45.5% 10 

Ik wil zingeving zelf ter sprake brengen wanneer ik daar 
behoefte aan heb. 

72.7% 16 

Ik wil doelstellingen rondom zingeving formuleren in mijn 
begeleidingsplan. 

22.7% 5 

Ik wil graag dat mijn begeleider vooral luistert. 50.0% 11 

Ik zou willen dat mijn begeleider zijn/haar eigen ervaringen 
deelt wanneer we praten over zingeving. 

45.5% 10 

Ik wil graag samen met mijn begeleider 
zingevingsbijeenkomsten bezoeken. 

4.5% 1 

Ik zou willen dat mijn begeleider mij informeert over 
zingevingsbijeenkomsten. 

40.9% 9 

Ik zou willen dat mijn begeleider mij doorverwijst naar / in 
contact brengt met een specialist (geestelijk verzorger, pastor, 
dominee, rabbi, imam, filosofisch consulent, etc.) 

13.6% 3 

Ik wil graag dat mijn begeleider inzicht heeft in mijn religieuze / 27.3% 6 
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spirituele beleving. 

Ik wil graag dat mijn begeleider kennis heeft van geloof / 
spiritualiteit / levensbeschouwing in het algemeen. 

36.4% 8 

Geen van bovenstaande 13.6% 3 

 

Tabel 9b: Zingeving in contact PB, geen bijzondere ervaringen (N=16)  

Op welke manier zou u het liefst willen dat zingeving een plek krijgt in het contact met uw 
persoonlijk begeleider? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ik wil dat mijn begeleider zingeving ter sprake brengt. 18.8% 3 

Ik wil dat mijn begeleider mijn zingevingsvragen ter sprake 
brengt wanneer hij/zij deze bij mij opmerkt. 

56.3% 9 

Ik wil zingeving zelf ter sprake brengen wanneer ik daar 
behoefte aan heb. 

56.3% 9 

Ik wil doelstellingen rondom zingeving formuleren in mijn 
begeleidingsplan. 

18.8% 3 

Ik wil graag dat mijn begeleider vooral luistert. 62.5% 10 

Ik zou willen dat mijn begeleider zijn/haar eigen ervaringen 
deelt wanneer we praten over zingeving. 

18.8% 3 

Ik wil graag samen met mijn begeleider 
zingevingsbijeenkomsten bezoeken. 

0.0% 0 

Ik zou willen dat mijn begeleider mij informeert over 
zingevingsbijeenkomsten. 

6.3% 1 

Ik zou willen dat mijn begeleider mij doorverwijst naar / in 
contact brengt met een specialist (geestelijk verzorger, pastor, 
dominee, rabbi, imam, filosofisch consulent, etc.) 

0.0% 0 

Ik wil graag dat mijn begeleider inzicht heeft in mijn religieuze / 
spirituele beleving. 

0.0% 0 

Ik wil graag dat mijn begeleider kennis heeft van geloof / 
spiritualiteit / levensbeschouwing in het algemeen. 

6.3% 1 

Geen van bovenstaande 25.0% 4 

Wanneer we tabel 9a en 9b vergelijken, worden een aantal grote verschillen zichtbaar. 

Respondenten WB willen in het contact met hun persoonlijk begeleider:  

- gemiddeld 34,6% liever dat hun begeleider hen informeert over zingevingsbijeenkomsten; 

- gemiddeld 31,2% liever dat hun begeleider zingeving ter sprake brengt; 

- gemiddeld 30,1% liever dat hun begeleider kennis heeft van geloof / spiritualiteit / 

levensbeschouwing in het algemeen; 

- gemiddeld 27,3% liever dat hun begeleider inzicht heeft in hun religieuze / spirituele 

beleving; 

- gemiddeld 26,7% liever dat hun begeleider zijn/haar eigen ervaringen deelt wanneer zij 

praten over zingeving. 

 

A III. RIBW persoonlijke begeleiding - tevredenheid 

Tabel 10c: Aandacht voor zingeving in contact PB, wel bijzondere ervaringen (N=22)  
Is er voldoende aandacht voor zingeving in het contact met uw persoonlijk 
begeleider? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Nee, geen 9.1% 2 

Nee, te weinig 31.8% 7 
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Meestal voldoende 18.2% 4 

Ja, voldoende 40.9% 9 

Te veel 0.0% 0 

 
Tabel 10d: Aandacht voor zingeving in contact PB, geen bijzondere ervaringen (N=16)  
Is er voldoende aandacht voor zingeving in het contact met uw persoonlijk 
begeleider? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Nee, geen 6.3% 1 

Nee, te weinig 0.0% 0 

Meestal voldoende 37.5% 6 

Ja, voldoende 56.3% 9 

Te veel 0.0% 0 

Een vergelijking van tabel 10c en 10d leert ons dat van de respondenten WB 59,1% de aandacht 

voor zingeving in het contact met hun persoonlijk begeleider ‘voldoende’ of  ‘meestal voldoende’ 

vindt, tegenover 93,8% van de respondenten GB (verschil 34,7%). Van de respondenten WB 

vindt 40,9% dat er ‘te weinig’ of ‘geen’ aandacht is, tegenover 6,3% van de respondenten GB 

(verschil 34,6%). 

 

Tabel 11c: Ondersteuning / begeleiding zingeving PB, wel bijzondere ervaringen (N=22) 

Hoe tevreden bent u met de ondersteuning / begeleiding die uw persoonlijk 
begeleider u biedt bij zingeving? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Heel ontevreden 0.0% 0 

Redelijk ontevreden 4.5% 1 

Niet ontevreden, niet tevreden 31.8% 7 

Redelijk tevreden 36.4% 8 

Heel tevreden 27.3% 6 

 

Tabel 11d: Ondersteuning / begeleiding zingeving PB, geen bijzondere ervaringen (N=16) 

Hoe tevreden bent u met de ondersteuning / begeleiding die uw persoonlijk 
begeleider u biedt bij zingeving? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Heel ontevreden 0.0% 0 

Redelijk ontevreden 6.3% 1 

Niet ontevreden, niet tevreden 25.0% 4 

Redelijk tevreden 25.0% 4 

Heel tevreden 43.8% 7 

Een vergelijking van tabel 11c en 11d laat zien dat van de respondenten WB 63,7% ‘redelijk 

tevreden’ of ‘heel tevreden’ is met de ondersteuning / begeleiding van hun persoonlijk 

begeleider bij zingeving, tegenover 68,8% van de respondenten GB (verschil 5,1%). 

Respondenten GB zijn vaker ‘heel tevreden’ (verschil 16,5%), en respondenten WB zijn vaker 

‘redelijk tevreden’ (verschil 11,4%). Van de respondenten WB is 4,5% ‘redelijk ontevreden’, 

tegenover 6,3% van de respondenten GB (verschil 1,8%). 
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B II. RIBW activiteiten - behoeften & wensen 

Tabel 15a: Behoefte aan aandacht voor zingeving in activiteiten, wel bijz. ervaringen (N=19) 

Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan u 
deelneemt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

geen 10.5% 2 

weinig 10.5% 2 

wisselend 21.1% 4 

regelmatig 31.6% 6 

veel 26.3% 5 

 

Tabel 15b: Behoefte aan aandacht voor zingeving in activiteiten, geen bijz. ervaringen (N=14) 

Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan u 
deelneemt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

geen 35.7% 5 

weinig 21.4% 3 

wisselend 14.3% 2 

regelmatig 28.6% 4 

veel 0.0% 0 

Wanneer we tabel 15a en 15b vergelijken, zien we dat van de respondenten WB 31,6% aangeeft 

‘regelmatig’ behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan zij 

deelnemen, tegenover 28,6% van de respondenten GB. Daarnaast geeft nog eens 26,3% van de 

respondenten WB aan hieraan ‘veel’ behoefte te hebben. Het verschil in de categorieën 

‘regelmatig’ en ‘veel’ bij elkaar is 29,3%. Van de respondenten WB geeft 21% aan hier ‘weinig’ of 

‘geen’ behoefte te hebben, tegenover 57,1% van de respondenten GB (verschil 36,1%). 

 

Tabel 16a: Belangrijk in activiteiten, wel bijzondere ervaringen (N=19) 

Wat is voor u belangrijk in de activiteiten waaraan u deelneemt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Kunnen praten over wat mij bezighoudt 63.2% 12 

Bezig zijn met mijn passies 47.4% 9 

Informatie krijgen 42.1% 8 

Sociale ontmoeting 84.2% 16 

Uitwisselen van ervaringen / ideeën 63.2% 12 

Zinvolle tijdbesteding 73.7% 14 

Gemotiveerd raken 57.9% 11 

Ontwikkelen van mijn talenten 57.9% 11 

Inspiratie opdoen 78.9% 15 

Rust, stilte, bezinning 47.4% 9 

Herkenning vinden 68.4% 13 

Geen van bovenstaande 0.0% 0 

 

Tabel 16b: Belangrijk in activiteiten, geen bijzondere ervaringen (N=14) 
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Wat is voor u belangrijk in de activiteiten waaraan u deelneemt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Kunnen praten over wat mij bezighoudt 50.0% 7 

Bezig zijn met mijn passies 35.7% 5 

Informatie krijgen 21.4% 3 

Sociale ontmoeting 85.7% 12 

Uitwisselen van ervaringen / ideeën 57.1% 8 

Zinvolle tijdbesteding 71.4% 10 

Gemotiveerd raken 64.3% 9 

Ontwikkelen van mijn talenten 50.0% 7 

Inspiratie opdoen 42.9% 6 

Rust, stilte, bezinning 14.3% 2 

Herkenning vinden 42.9% 6 

Geen van bovenstaande 7.1% 1 

Wanneer we tabel 16a en 16b vergelijken, worden een aantal grote verschillen zichtbaar. 

Respondenten WB vinden in de activiteiten waaraan zij deelnemen:  

- ‘inspiratie opdoen’ gemiddeld 36% belangrijker; 

- ‘rust, stilte, bezinning’ gemiddeld 33,1% belangrijker; 

- ‘herkenning vinden’ gemiddeld 25,5% belangrijker; 

- ‘informatie krijgen’ gemiddeld 20,7% belangrijker. 

 

B III. RIBW activiteiten - tevredenheid 

De tabellen 7a en 17b laten zien dat van de respondenten WB 78,9% vindt dat er ‘voldoende’ of 

‘meestal voldoende’ aandacht is in de activiteiten waaraan zij deelnemen, tegenover 85,7% van 

de respondenten GB (verschil 6,8%). Van de respondenten WB vindt 21,1% dat er ‘te weinig’ 

aandacht is, tegenover 14,3% van de respondenten GB (verschil 6,8%). 

Tabel 17a: Aandacht voor zingeving in activiteiten, wel bijzondere ervaringen (N=19)  

Is er voldoende aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan u deelneemt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Nee, geen 0.0% 0 

Nee, te weinig 21.1% 4 

Meestal voldoende 36.8% 7 

Ja, voldoende 42.1% 8 

Te veel 0.0% 0 

 

 

Tabel 17b: Aandacht voor zingeving in activiteiten, geen bijzondere ervaringen (N=14)  

Is er voldoende aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan u deelneemt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Nee, geen 0.0% 0 

Nee, te weinig 14.3% 2 
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Meestal voldoende 35.7% 5 

Ja, voldoende 50.0% 7 

Te veel 0.0% 0 

 

Tabel 18a: Manier van aandacht voor zingeving in activiteiten, wel bijz. ervaringen (N=19) 

Hoe tevreden bent u met de manier waarop aan zingeving aandacht wordt besteed in 
de activiteiten waaraan u deelneemt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Heel ontevreden 0.0% 0 

Redelijk ontevreden 15.8% 3 

Niet ontevreden, niet tevreden 31.6% 6 

Redelijk tevreden 36.8% 7 

Heel tevreden 15.8% 3 

 

Tabel 18b: Manier van aandacht voor zingeving in activiteiten, geen bijz. ervaringen (N=14) 

Hoe tevreden bent u met de manier waarop aan zingeving aandacht wordt besteed in 
de activiteiten waaraan u deelneemt? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Heel ontevreden 0.0% 0 

Redelijk ontevreden 0.0% 0 

Niet ontevreden, niet tevreden 35.7% 5 

Redelijk tevreden 42.9% 6 

Heel tevreden 21.4% 3 

Een vergelijking van de tabellen 18a en 18b laat zien dat van de respondenten WB 52,6% 

‘redelijk tevreden’ of ‘heel tevreden’ is met de manier van aandacht voor zingeving in de 

activiteiten waaraan zij deelnemen, tegenover 64,3% van de respondenten GB (verschil 11,7%). 

Van de respondenten WB is 15,8% ‘redelijk ontevreden’, tegenover 0% van de respondenten 

GB. 

 

 

Bijzondere ervaringen & geslacht 

Tabel 28a: Bijzondere ervaringen ooit, mannen (N=26) 

Heeft u ooit weleens bijzondere ervaringen gehad? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ja 65.4% 17 

Nee 34.6% 9 

Tabel 28b: Bijzondere ervaringen ooit, vrouwen (N=23) 

Heeft u ooit weleens bijzondere ervaringen gehad? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ja 43.5% 10 

Nee 56.5% 13 
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De tabellen 28a en 28b laten zien dat van het totale aantal mannelijke respondenten, 65,4% 

weleens bijzondere ervaringen heeft gehad. Van het totale aantal vrouwelijke respondenten is 

dit 43,5%. 

 

Tabel 29a: Soort bijzondere ervaringen, mannen (N=16) 

Zou u willen aangeven welke soort bijzondere ervaringen u weleens heeft (gehad)? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Horen van stemmen / geluiden 68.8% 11 

Zien van gedaanten / beelden 50.0% 8 

Voelen 31.3% 5 

Ruiken 31.3% 5 

Proeven 12.5% 2 

Anders, namelijk: 37.5% 6 

 

Tabel 29b: Soort bijzondere ervaringen, vrouwen (N=10) 

Zou u willen aangeven welke soort bijzondere ervaringen u weleens heeft (gehad)? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Horen van stemmen / geluiden 30.0% 3 

Zien van gedaanten / beelden 60.0% 6 

Voelen 60.0% 6 

Ruiken 10.0% 1 

Proeven 0.0% 0 

Anders, namelijk: 20.0% 2 

De tabellen 29a en 29b laten zien dat onder de mannelijke respondenten WB, het ‘horen van 

stemmen / geluiden’ (68,8%) het meest voorkomt. Onder de vrouwelijke respondenten WB, 

komen ‘zien van gedaanten / beelden’ (60%) en ‘voelen’ (60%) het meeste voor.  

 

Overzicht resultaten wel en geen bijzondere ervaringen  

In de categorie ‘bijzondere ervaringen’ is N 27.  

De gemiddelde leeftijd van de respondenten WB is afgerond 44,6 jaar. 63% van de 

respondenten WB is man. Van het totale aantal mannelijke respondenten (26), heeft 65,4% 

weleens bijzondere ervaringen gehad. Van het totale aantal vrouwelijke respondenten (23) is 

dit 43,5%. Onder mannelijke respondenten WB komt het ‘horen van stemmen / geluiden’ 

(68,8%) het meeste voor. Onder de vrouwelijke respondenten WB, komen ‘zien van gedaanten / 

beelden’ (60%) en ‘voelen’ (60%) het meeste voor.  

Respondenten WB zijn t.o.v. respondenten GB gemiddeld meer bezig met de thema’s: Mijn 

geloof, levensovertuiging en/of andere inspiratiebronnen (verschil 17,3%); De dood (verschil 

11,8%); De vraag: “is er iets na dit leven?” (verschil 11,5%); Waarom ik ziek ben geworden 

(10,3%); De mensen met wie ik mij nu verbonden voel (verschil 9,3%). Respondenten WB zijn, 

t.o.v. respondenten GB gemiddeld minder bezig met: Of ik geaccepteerd wordt zoals ik nu ben 
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(verschil 8,8%); De steun van mensen die mij nu begeleiding bieden (verschil 5,5%). 

Respondenten WB scoren 4,5% hoger op het gemiddelde van alle thema’s.  

Van de respondenten WB geeft 15,4% meer dan de respondenten GB aan ‘regelmatig’ of ‘veel’ 

behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving in het contact met hun persoonlijk begeleider.  

Van de respondenten WB geeft 10,1% meer dan de respondenten GB aan hier ‘weinig’ of ‘geen’ 

behoefte aan te hebben. 

In het contact met hun persoonlijk begeleider geven respondenten WB gemiddeld aan liever te 

willen: dat hun begeleider hen informeert over zingevingsbijeenkomsten (verschil 34,6%); dat 

hun begeleider zingeving ter sprake brengt (verschil 31,2%); dat hun begeleider kennis heeft 

van geloof / spiritualiteit / levensbeschouwing in het algemeen (verschil 30,1%); dat hun 

begeleider inzicht heeft in hun religieuze / spirituele beleving (verschil 27,3%); dat hun 

begeleider zijn/haar eigen ervaringen deelt wanneer zij praten over zingeving (26,7%). 

Respondenten GB vinden de aandacht voor zingeving in het contact met hun persoonlijk 

begeleider gemiddeld 34,7% vaker ‘voldoende’ of  ‘meestal voldoende’. Respondenten WB 

vinden gemiddeld 34,6% vaker dat er ‘te weinig’ of ‘geen’ aandacht is.  

Respondenten GB zijn met gemiddeld 5,1% vaker ‘redelijk tevreden’ of ‘heel tevreden’ met de 

ondersteuning / begeleiding van hun persoonlijk begeleider bij zingeving. Hierbij zijn 

respondenten GB 16,5% vaker ‘heel tevreden’, en respondenten WB 11,4% vaker ‘redelijk 

tevreden’. De respondenten GB zijn hiermee gemiddeld 1,8% vaker ‘redelijk ontevreden’. 

 

Respondenten WB geven 3% vaker aan ‘regelmatig’ behoefte te hebben aan aandacht voor 

zingeving in de activiteiten waaraan zij deelnemen. Daarnaast geeft nog eens 26,3% van de 

respondenten WB aan hieraan ‘veel’ behoefte te hebben; het verschil in de categorieën 

‘regelmatig’ en ‘veel’ bij elkaar is 29,3%. Respondenten GB geven 36,1% vaker aan hier ‘weinig’ 

of ‘geen’ behoefte aan te hebben.  

Respondenten WB vinden, t.o.v. respondenten GB, in de activiteiten waaraan zij deelnemen:  

‘inspiratie opdoen’ gemiddeld 36% belangrijker; ‘rust, stilte, bezinning’ gemiddeld 33,1% 

belangrijker; ‘herkenning vinden’ gemiddeld 25,5% belangrijker; ‘informatie krijgen’ gemiddeld 

20,7% belangrijker. 

Respondenten GB vinden 6,8% vaker dat er ‘voldoende’ of ‘meestal voldoende’ aandacht is in de 

activiteiten waaraan zij deelnemen. Respondenten WB vinden 6,8% vaker dat er ‘te weinig’ 

aandacht is.  

Respondenten GB geven gemiddeld 11,7% vaker aan ‘redelijk tevreden’ of ‘heel tevreden’ te zijn 

met de manier van aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan zij deelnemen. Van de 

respondenten WB is 15,8% ‘redelijk ontevreden’, tegenover 0% van de respondenten GB. 
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Hoofdstuk 4: Conclusie, discussie en aanbevelingen      

Dit laatste hoofdstuk bevat een conclusie van de resultaten van het empirisch onderzoek 

(paragraaf 4.1), en een discussie en aanbevelingen die op basis van de resultaten van het 

empirisch en literatuuronderzoek kunnen worden gedaan (paragraaf 4.2). 

4.1 Conclusie 

Hieronder volgt nogmaals een overzicht van de resultaten, maar nu aan de hand van de 

geformuleerde subvragen. Bij sommige subvragen worden deze aangevuld met beschrijvende 

conclusies.  

In hoeverre de resultaten generaliseerbaar zijn naar de totale cliëntenpopulatie van de RIBW 

N&R (en van andere organisaties voor langdurende ggz), hangt af van de grootte en de 

aselectiviteit van de steekproef. Wat betreft de aselectiviteit kunnen we zeggen dat de 

vragenlijst voor het grootste deel is verspreid via begeleiders, wat kan leiden tot een 

onevenredig groot aantal respondenten dat persoonlijke begeleiding ontvangt. Dit is m.b.t. de 

inhoudelijke resultaten niet problematisch. Verder hebben we gezien dat persoonlijke affiniteit 

een rol speelt bij de aandacht voor zingeving; zowel de persoonlijke affiniteit van begeleiders en 

medewerkers die betrokken zijn bij activiteiten en diensten op het gebied van zingeving, als die 

van cliënten, kan leiden tot selectiviteit. Deze selectiviteit kan vertekeningen veroorzaken m.b.t. 

de beleving, behoeften en tevredenheid van respondenten. Een dergelijke selectiviteit viel 

(zeker m.b.t. cliënten) in dit onderzoek niet te ondervangen, aangezien de deelname op 

vrijwillige basis was. De grootte van de steekproef varieert per categorie (A, B, C & D), wat te 

maken heeft met de aangebrachte vraaglogica. Binnen de categorieën varieert de respons ook 

per vraag, dat is mogelijk doordat veel vragen niet verplicht waren.  

Om het onderzoek methodologisch te versterken, zijn in enkele categorieën vergelijkingen 

gemaakt tussen de groep respondenten die de vragenlijst met een begeleider invulden (VMB) en 

de groep respondenten die de vragenlijst zonder begeleider hebben ingevuld (VZB). 

Ook zijn vergelijkingen gemaakt tussen de groep respondenten die aangaf bijzondere 

ervaringen te hebben gehad (WB) en de groep respondenten die aangaf deze niet te hebben 

gehad (GB). De steekproef varieert dus ook per respondentengroep.  

De totale steekproef bestond uit 51 cliënten, oftewel 3%, uit een totale cliëntenpopulatie van 

1698 cliënten die zorg ontvangen van de RIBW N&R.  In de onderstaande tabel is te zien hoe N 

eruit zag voor de verschillende categorieën en groepen:  

Categorie A. Persoonlijke begeleiding 40 
 B. Activiteiten 34 
 C. Diensten 13 
 D. Algemene tevredenheid 49 
Groep Respondenten WB10 27 
 Respondenten GB11 22 
 Respondenten VMB12 16 
 Respondenten VZB13 35 
 Mannen 26 
 Vrouwen 25 

                                                             
10 WB: Wel Bijzondere ervaringen 
11 GB: Geen Bijzondere ervaringen 
12 VMB: Vragenlijst ingevuld Met Begeleider 
13 VZB: Vragenlijst ingevuld Zonder Begeleider 
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Er zijn geen vergelijkingen gemaakt op basis van leeftijd, omdat N in de afzonderlijke 

leeftijdsgroepen erg klein was. Bovendien bleek bij controle dat in de leeftijdscategorie >55 

aanzienlijk meer mannen en in de leeftijdscategorie <35 aanzienlijk meer mannen voorkwamen.  

Omgekeerd betekent dit dat er in de vergelijking tussen mannen en vrouwen een vertekening 

kan optreden door interactie met leeftijdsverschillen. In deze categorieën is N echter een stuk 

groter en bovendien behoorlijk gelijkmatig verdeeld. Ook is in gemiddelde leeftijd geen groot 

verschil tussen mannen (46,25 jaar) en vrouwen (45,41 jaar). Waar wel vergelijkingen zijn 

gemaakt op basis van geslacht, is gecontroleerd of deze niet eerder vanuit leeftijdsverschillen 

verklaard konden worden.  

Zoals gezegd is vanuit methodologische overwegingen een vergelijking gemaakt tussen 

respondenten VMB en respondenten VZB. Hieruit zijn een aantal verschillen naar voren 

gekomen, die we hier eerst zullen bespreken voordat we overgaan tot het bespreken van de 

inhoudelijke resultaten.  

Categorie A II (PB, behoeften & wensen): Respondenten VMB gaven gemiddeld 31,1% vaker aan 

‘regelmatig’ of ‘veel’ behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving in het contact met hun 

persoonlijk begeleider. Respondenten VZB gaven gemiddeld 18,7% vaker aan hier ‘weinig’ of 

‘geen’ behoefte aan te hebben.  

Respondenten VMB hebben dus aanzienlijk meer behoefte aan aandacht voor zingeving, en 

respondenten VZB hebben hieraan minder behoefte. 

Categorie A III (PB, tevredenheid): Respondenten VZB vonden 45,8% vaker dat er ‘voldoende’ 

aandacht is voor zingeving in het contact met hun persoonlijk begeleider. Respondenten VZB 

vonden deze aandacht gemiddeld 25% vaker ‘meestal voldoende’. Ook vonden respondenten 

VZB gemiddeld 20,7% vaker dat er ‘te weinig’ of ‘geen’ aandacht voor zingeving is. 

Respondenten VMB zijn dus tevredener met de aandacht voor zingeving, en respondenten VZB 

zijn hiermee vaker ontevreden. 

Respondenten VMB gaven gemiddeld 22,9% vaker aan ‘redelijk tevreden’ of ‘heel tevreden’ te 

zijn met de ondersteuning / begeleiding van hun persoonlijk begeleider bij zingeving. Hiermee 

waren respondenten VZB 25% vaker ‘niet ontevreden, niet tevreden’. Respondenten VMB 

waren gemiddeld 2,1% vaker ‘redelijk ontevreden’. 

Respondenten VMB zijn dus aanzienlijk tevredener met de ondersteuning / begeleiding, en 

respondenten VZB zijn hierover vaker neutraal. 

Categorie D III (Alg., tevredenheid): Respondenten VMB vonden gemiddeld 24,7% vaker dat het 

aanbod van de RIBW N&R ‘voldoende’ of ‘helemaal’ aansluit op hun behoeften op het gebied van 

zingeving. Respondenten VZB vonden het aanbod gemiddeld 39,6% vaker ‘redelijk’ aansluiten. 

Respondenten VMB vonden het aanbod gemiddeld 11,8% vaker ‘te weinig’ of ‘helemaal niet’ 

aansluiten. 

Respondenten VMB beoordeelden het algehele aanbod van de RIBW N&R op het gebied van 

zingeving gemiddeld met 0.81 punt hoger dan respondenten VZB. Respondenten VMB 

beoordeelden dit gemiddeld met een 7.6, met een spreiding van 5 t/m 9. Respondenten VZB 

beoordeelden dit gemiddeld met een 6.79, met een spreiding van 4 t/m 8.  

Respondenten VMB zijn tevreden met het aanbod, en respondenten VZB zijn hiermee vaker 

ontevreden. Ook in de beoordeling is dit terug te zien. 

We kunnen dus concluderen dat respondenten VMB consequent meer behoefte lijken te hebben 

aan zingeving en tevredener lijken te zijn met het aanbod op dit gebied. Deze verschillen zijn 

aanzienlijk. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat respondenten die ‘onder het toeziend 
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oog’ van een begeleider de vragenlijst invulden, geneigd zijn het aanbod van de begeleider en/of 

de RIBW N&R beter te beoordelen, oftewel geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven. 

Al zou dit niet het verschil in behoefte verklaren. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat 

respondenten die de vragenlijst met een begeleider invulden in het algemeen, én op het gebied 

van zingeving, meer steunen op de ondersteuning / begeleiding die zij ontvangen. Hierover 

vallen geen definitieve uitspraken te doen. 

We zullen overgaan tot de bespreking van de inhoudelijke resultaten, aan de hand van de 

geformuleerde deelvragen. 

 

1) Wat is de actuele beleving van cliënten op het gebied van zingeving? 

Algemeen 

Op alle zingevingsthema’s wordt gemiddeld tot relatief hoog gescoord. De spreiding loopt van 

2.46 tot 3.86 op een schaal van 1 tot 5. De thema’s: wat voor mij belangrijk is in mijn leven; 

genieten van de momenten die het leven de moeite waard maken; wat waardevol is voor mij in 

mijn leven; de mensen met wie ik mij nu verbonden voel, worden met ten minste een 3.5 

gemiddeld het hoogst gewaardeerd.  

De thema’s: de vraag: is er iets na dit leven?; waarom ik ziek ben geworden; beslissingen rondom 

contact met de hulpverlening; de dood; zaken als pijn en lijden, houden respondenten gemiddeld 

het minst bezig. 

De wens om deze thema’s te bespreken met een begeleider of andere dienstverlener van de 

RIBW verschilt sterk.  

Bijzondere ervaringen 

Respondenten die weleens bijzondere ervaringen hebben gehad (WB) zijn, t.o.v. respondenten 

die geen bijzondere ervaringen hebben gehad (GB), gemiddeld meer bezig met de thema’s: Mijn 

geloof, levensovertuiging en/of andere inspiratiebronnen (verschil 17,3%); De dood (verschil 

11,8%); De vraag: “is er iets na dit leven?” (verschil 11,5%); Waarom ik ziek ben geworden 

(10,3%); De mensen met wie ik mij nu verbonden voel (verschil 9,3%).  

Respondenten WB zijn, t.o.v. respondenten GB gemiddeld minder bezig met: Of ik geaccepteerd 

wordt zoals ik nu ben (verschil 8,8%); De steun van mensen die mij nu begeleiding bieden 

(verschil 5,5%). Respondenten WB scoren 4,5% hoger op het gemiddelde van alle thema’s. 

Conclusies 

Respondenten zijn dus redelijk veel bezig met zingevingsthema’s. En vooral met positieve zaken 

in het hier en nu; wat belangrijk en waardevol voor hen is, en verbondenheid met andere 

mensen.  

Respondenten die bijzondere ervaringen hebben gehad zijn relatief meer bezig met 

zingevingsthema’s. En vooral met zingeving c.q. geloof / levensovertuiging, metafysische zaken 

c.q. de dood en de vraag of er iets is na dit leven, het zoeken naar een verklaring voor hun 

aandoening, en verbondenheid met andere mensen. Zij zijn relatief minder bezig met de 

acceptatie door anderen en de steun van hun begeleiders.  
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2) Zijn cliënten op de hoogte van het aanbod van de RIBW N&R op het gebied van 

zingeving? 

Activiteiten 

100% van de respondenten is op de hoogte van het bestaan van dagbesteding / werk. Van de 

activiteiten vanuit Bureau Herstel is 78% op de hoogte en van de zingevingsbijeenkomsten is 

74% op de hoogte.  

Diensten  

Van het bestaan van het Steunpunt Stemmen Horen is 64% van de respondenten op de hoogte, 

van geestelijke verzorging is 44,9% op de hoogte, van RIBW Anders 42,9%, en van de diensten 

van de ethiekcommissie 14,3%.  

 

3) Maken cliënten gebruik van het aanbod van de RIBW N&R op het gebied van 

zingeving? 

Persoonlijke begeleiding 

80% van de respondenten ontvangt persoonlijke begeleiding vanuit de RIBW N&R.  

Activiteiten 

68% van de respondenten neemt weleens deel aan één of meerdere activiteiten die de RIBW 

N&R op het gebied van zingeving aanbiedt. Van deze respondenten neemt 84,4% deel aan 

dagbesteding / werk, 25% neemt deel aan activiteiten vanuit Bureau Herstel, en 18,8% neemt 

deel aan zingevingsbijeenkomsten. 

Van de respondenten die op de hoogte zijn van dagbesteding / werk, neemt 54% hier ook aan 

deel. Van de respondenten die op de hoogte zijn van activiteiten vanuit Bureau Herstel, neemt 

20,5% hieraan ook deel. Van de respondenten die op de hoogte zijn van 

zingevingsbijeenkomsten, neemt 16,2% hieraan ook deel. 

Diensten 

26,5% van de respondenten maakt weleens gebruik maken van één of meerdere diensten die de 

RIBW N&R op het gebied van zingeving aanbiedt. Van deze respondenten, maakt 61,5% gebruik 

van het Steunpunt Stemmen Horen, 38,5% maakt gebruik van geestelijke verzorging en RIBW 

Anders, en 0% maakt gebruik van de diensten van de ethiekcommissie.  

Van de respondenten die op de hoogte zijn van het Steunpunt Stemmen Horen, maakt 22,2% 

hier ook gebruik van. Van de respondenten die op de hoogte zijn van geestelijke verzorging 

en/of RIBW Anders, maakt ruim een vijfde deel ook gebruik van deze diensten (respectievelijk 

22,7% en 23,8%). 

 

4) Hoeveel behoefte hebben cliënten aan aandacht voor zingeving in het aanbod van de 

RIBW N&R? 

Persoonlijke begeleiding 

50% van de respondenten geeft aan ‘regelmatig’ of ‘veel’ behoefte te hebben aan aandacht voor 

zingeving in het contact met hun persoonlijk begeleider. Nog eens bijna 32,5% geeft aan hier in 

wisselende mate behoefte aan te hebben. 17,5% heeft hieraan ‘weinig’ of ‘geen’ behoefte.  
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Activiteiten 

44,1% van de respondenten geeft aan ‘regelmatig’ of ‘veel’ behoefte te hebben aan aandacht 

voor zingeving in de activiteiten waaraan zij deelnemen. 20,6% geeft aan hier in wisselende 

mate behoefte aan te hebben. En 25,3% heeft hieraan ‘weinig’ of ‘geen’ behoefte.  

Diensten  

75% van de respondenten geeft aan ‘regelmatig’ of ‘veel’ behoefte te hebben aan aandacht voor 

zingeving in de diensten waarvan zij gebruik maken. De overige respondenten (25%) geven aan 

hier in wisselende mate behoefte aan te hebben.  

Conclusies 

Respondenten hebben dus de meeste behoefte aan aandacht voor zingeving in diensten; alle 

respondenten geven aan hier ten minste in wisselende mate behoefte aan te hebben.  

Daarna hebben respondenten de meeste behoefte aan aandacht voor zingeving in het contact 

met hun persoonlijk begeleider; 82,5% geeft aan hier ten minste in wisselende mate behoefte 

aan te hebben.  

In activiteiten hebben respondenten de minste behoefte aan aandacht voor zingeving; 64,7% 

geeft aan hier ten minste in wisselende mate behoefte aan te hebben. 

 

5) Welke behoeften en wensen hebben cliënten m.b.t. ondersteuning / begeleiding bij 

zingeving vanuit de RIBW N&R? 

Persoonlijke begeleiding 

M.b.t. persoonlijke begeleiding is respondenten gevraagd hoe zij het liefste willen dat zingeving 

een plek krijgt in het contact met hun persoonlijk begeleider. Ten minste 50% van de 

respondenten wenst: zingeving zelf ter sprake te brengen wanneer zij daar behoefte aan 

hebben, dat hun begeleider vooral luistert, en dat hun begeleider zingevingsvragen ter sprake 

brengt wanneer hij/zij die bij hen opmerkt. Opmerkelijk is dat het doorverwijzen naar of in 

contact brengen met een specialist, en het samen bezoeken van zingevingsbijeenkomsten voor 

het kleinste aantal respondenten (7,5%) wenselijk is.  

Conclusies 

De antwoordcategorieën van deze vraag zijn verbonden aan een aantal dimensies en elementen 

die te onderscheiden zijn in de methodiek ‘Ondersteuning bij Levensvragen’, en die kenmerkend 

kunnen zijn voor de manier waarop zingeving een plek krijgt in het contact tussen begeleider en 

cliënt. De wensen waarop het hoogst wordt gescoord, vallen binnen de dimensies:  

- Aansluiten bij diensten en activiteiten op het gebied van zingeving binnen de RIBW N&R; het 

informeren over zingevingsbijeenkomsten wordt niet bijzonder hoog of laag gewaardeerd, 

maar het samen bezoeken van zingevingsbijeenkomsten is voor het grootste deel van de 

respondenten ongewenst. 

- Zelf ondersteuning / begeleiding bieden of doorverwijzen naar een specialist; het 

doorverwijzen naar of in contact brengen met een specialist is voor het grootste deel van de 

respondenten ongewenst. 

- Een actieve of een passieve houding (gevoeligheid hebben om zingevingsthema’s te herkennen, 

deze zelf ter sprake brengen of de regie bij de cliënt laten); het ter sprake brengen van 

zingeving door de begeleider wordt niet bijzonder hoog of laag gewaardeerd, maar het ter 

sprake brengen van zingevingsvragen wanneer de begeleider deze bij de cliënt opmerkt 
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wordt wel hoog gewaardeerd. Verder wil een groot deel van de respondenten zingeving zelf 

ter sprake brengen, en dat hun begeleider vooral luistert. 

Aandacht voor zingeving vindt dus voor de meeste respondenten idealiter in het reguliere 

contact met hun persoonlijk begeleider plaats. In dit contact wensen de meeste respondenten 

een gematigd actieve houding van hun begeleider m.b.t. het bespreken van zingeving(svragen); 

idealiter laat de begeleider ruimte voor de cliënt om zijn zingevingsvragen zelf ter sprake te 

brengen en luistert hier vooral naar. Gevoeligheid voor het opmerken van zingevingsvragen 

wordt wel gewaardeerd.  

Activiteiten en diensten 

M.b.t. activiteiten en diensten is respondenten gevraagd wat zij hierin belangrijk vinden. 

In de activiteiten wordt een groot deel van de items (8 van de 11) door het merendeel van de 

respondenten belangrijk gevonden. ‘Sociale ontmoeting’ (85,3%), en ‘zinvolle tijdbesteding’ 

(73,5%) worden door het grootste aantal respondenten belangrijk gevonden. ‘Informatie 

krijgen’ (32,4%), en ‘rust, stilte, bezinning’ (32,4%) worden door het kleinste aantal 

respondenten belangrijk gevonden.  

In de diensten worden alle items door ten minste 50% van de respondenten belangrijk 

gevonden. ‘Begrip voor mijn ervaringen en/of overtuigingen’ (83,3%), ‘gemotiveerd raken’ 

(83,3%) en ‘inspiratie opdoen’ (75%) worden door het grootste aantal respondenten belangrijk 

gevonden. ‘Hoop / toekomstperspectief vinden’ (50%) en ‘herkenning vinden’ (50%) worden 

door het kleinste aantal van de respondenten belangrijk gevonden. 

Conclusies 

In paragraaf 3.2.3 concludeerden we op basis van onderzoek naar zorgbehoeften van Smits et al. 

(2009), dat de nadrukkelijke aandacht die in de methodiek ‘Ondersteuning bij Levensvragen’ 

wordt gevraagd voor de domeinen ‘werk en dagbesteding’ en ‘sociaal welbevinden’, terecht is. 

Dit kunnen we nogmaals bevestigen, vanuit de bevinding dat sociale ontmoeting en zinvolle 

tijdbesteding door respondenten van groot belang worden geacht in de activiteiten waaraan zij 

deelnemen.  

M.b.t. diensten waren deze twee antwoordcategorieën niet in de vraag opgenomen. Opvallend in 

deze resultaten is wel dat alle antwoordcategorieën / functies tenminste door de helft van de 

respondenten belangrijk worden gevonden. 

 

6) Hoe tevreden zijn cliënten met de aandacht voor en ondersteuning / begeleiding bij 

zingeving in het huidige aanbod van de RIBW N&R? 

Persoonlijke begeleiding 

75% van de respondenten vindt de aandacht voor zingeving in het contact met hun persoonlijk 

begeleider ‘voldoende’ of ‘meestal voldoende’ is. 25% geeft aan dat hier ‘te weinig’ of ‘geen’ 

aandacht voor is.  

67,5% van de respondenten geeft aan ‘redelijk tevreden’ of ‘heel tevreden’ te zijn met de 

ondersteuning / begeleiding van hun persoonlijk begeleider bij zingeving. 27,5% is hiermee 

‘niet ontevreden, niet tevreden’. 5% is ‘redelijk ontevreden’, en geen enkele respondent geeft 

aan ‘heel ontevreden’ te zijn.  
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Activiteiten 

82,3% van de respondenten vindt dat er ‘voldoende’ of ‘meestal voldoende’ aandacht is voor 

zingeving in de activiteiten waaraan zij deelnemen. De overige respondenten (17,6%) vinden 

dat er ‘te weinig’ aandacht is. 

17,6% van de respondenten is ‘heel tevreden’ met de manier waarop aandacht is voor zingeving 

in de activiteiten waaraan zij deelnemen. 38,2% is hiermee ‘redelijk tevreden’. 35,3% is hiermee 

‘niet ontevreden, niet tevreden’. De overige respondenten (8,8%) geven aan hiermee ‘redelijk 

ontevreden’ te zijn. 

Diensten 

91,6% van de respondenten vindt dat er ‘voldoende’ of ‘meestal voldoende’ aandacht is voor 

zingeving in de diensten waarvan zij gebruik maken. Eén respondent geeft aan dat er ‘te veel’ 

aandacht is voor zingeving in de diensten waarvan hij gebruik maakt. Dat zou kunnen, maar het 

zou ook kunnen zijn dat de schaal is gelezen als lopend van 0% tot 100%. 

16,7% van de respondenten geeft aan ‘heel tevreden’ te zijn met de manier waarop aandacht is 

voor zingeving in de diensten waarvan zij gebruik maken. 50% is hiermee ‘redelijk tevreden’, en 

33,3% is ‘niet ontevreden, niet tevreden’.  

Algemene tevredenheid  

42,8% van de respondenten geeft aan dat het algehele aanbod van de RIBW N&R op het gebied 

van zingeving ‘voldoende’ of ‘helemaal’ aansluit op hun behoefte aan aandacht voor of 

ondersteuning bij zingeving. Nog eens 40,8% vindt dat dit ‘redelijk’ het geval is. 16,3% vindt dat 

dit ‘te weinig’ of ‘helemaal niet’ zo is.  

Respondenten beoordelen het aanbod van de RIBW N&R op het gebied van zingeving gemiddeld 

met een 7.04 op een schaal van 1 tot 10. Er is een gelijkmatige spreiding, die loopt van 4 t/m 9. 

Conclusies 

Met de aandacht voor zingeving zijn respondenten het meest tevreden in diensten; alle 

respondenten vinden de aandacht hier ten minste meestal voldoende.  

Daarna zijn respondenten het meest tevreden met de aandacht voor zingeving in activiteiten; 

82,3% vindt deze hier ten minste meestal voldoende en geen enkele respondent geeft aan dat er 

geen aandacht is.  

Met de aandacht voor zingeving in het contact met hun persoonlijk begeleider zijn 

respondenten het minst tevreden; weliswaar vindt 75% de aandacht hier ten minste  meestal 

voldoende, maar hier geven ook enkele respondenten aan dat er geen aandacht is.  

Met de manier waarop aandacht is voor zingeving, zijn respondenten tevredener in diensten 

dan in activiteiten; bij beide is het grootste deel redelijk tevreden en is een groot deel hierover 

neutraal, maar bij de activiteiten zijn ook enkele respondenten hierover redelijk ontevreden. 

Het algehele aanbod van de RIBW N&R op het gebied van zingeving wordt beoordeeld met een 

ruime voldoende. Maar er is duidelijk ruimte voor verbetering; minder dan de helft van de 

respondenten vindt het aanbod voldoende of helemaal aansluiten op hun behoeften, en bijna 

een zesde deel van de respondenten vindt dat dit te weinig of helemaal niet aansluit op hun 

behoeften. 
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7) Hoeveel cliënten van RIBW N&R geven aan bijzondere ervaringen te hebben? 

Meer dan de helft (55,1%) van de respondenten geeft aan weleens bijzondere ervaringen te 

hebben gehad. Van het totale aantal mannelijke respondenten dat deze vraag beantwoordde 

(26), heeft 65,4% weleens bijzondere ervaringen gehad. Van het totale aantal vrouwelijke 

respondenten dat deze vraag beantwoordde (23), is dit 43,5%. 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten die weleens bijzondere ervaringen hebben gehad 

(WB) is afgerond 44,6 jaar. 63% van deze respondenten WB is man.  

51,8% van de respondenten WB, hebben deze ook in de afgelopen tijd ‘soms’ of ‘regelmatig’ 

gehad. 

 

8) Welke soort bijzondere ervaringen geven cliënten aan te hebben? 

Het ‘horen van stemmen / geluiden’ en het ‘zien van gedaanten / beelden’ komen het meeste 

voor, namelijk bij 53,8% van de respondenten die bijzondere ervaringen hebben gehad. ‘Voelen’ 

kwam bij 42,3% voor en ‘ruiken’ bij 23,1%. 7,7% had ervaring met ‘proeven’.  

Onder mannelijke respondenten WB komt het ‘horen van stemmen / geluiden’ (68,8%) het 

meeste voor. Onder de vrouwelijke respondenten WB, komen ‘zien van gedaanten / beelden’ 

(60%) en ‘voelen’ (60%) het meeste voor.  

30,8% van de respondenten gaf aan nog andere ervaringen te hebben gehad. Deze 8 

respondenten voerden het volgende in: 

- ‘Telepathie’ 

- ‘Een soort black-outs, overweldigende ongewone inzichten, intens en overweldigend ervaren 

van Gods aanwezigheid in mijzelf’ 

- ‘Helder zien, helder weten’ 

- ‘Helderweten maar dit is minimaal’ 

- ‘Verlichting in de vorm van kennis, dat alle puzzelstukjes ineen vallen’ 

- ‘Vertraagde tijd, nacht ervaring op klaarlichte dag’ 

- ‘Afscheidsdromen van overleden geliefden’ 

- ‘Achterdocht gevoelens, depressiviteit’ 

Conclusies 

Respondenten rapporteren bijzondere ervaringen in alle vijf de zintuigen, maar voornamelijk in 

zien en horen. Er zijn verschillen tussen de soorten ervaringen van mannelijke (m.n. horen) en 

vrouwelijke (m.n. zien en voelen) respondenten. Naast de ervaringen in de vijf zintuigen, 

worden nog andere ervaringen genoemd, voornamelijk omtrent helder weten, helder zien en 

heldere/verhelderende inzichten.  
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9) Verschillen de behoeften en wensen (m.b.t. aandacht voor en ondersteuning / 

begeleiding bij zingeving in het aanbod van de RIBW N&R) van cliënten die aangeven 

bijzondere ervaringen te hebben van die van cliënten die aangeven geen bijzondere 

ervaringen te hebben? 

Behoeften  

In het contact met hun persoonlijk begeleider hebben respondenten GB gemiddeld 15,4% vaker 

‘regelmatig’ of ‘veel’ behoefte aan aandacht voor zingeving in het contact met hun persoonlijk 

begeleider.  Respondenten WB hebben hieraan 10,1% vaker ‘weinig’ of ‘geen’ behoefte. 

Respondenten WB hebben 3% vaker ‘regelmatig’ behoefte aan aandacht voor zingeving in de 

activiteiten waaraan zij deelnemen. Daarnaast heeft nog eens 26,3% van de respondenten WB 

hier ‘veel’ behoefte aan; het verschil in de categorieën ‘regelmatig’ en ‘veel’ bij elkaar is 29,3%. 

Respondenten GB hebben 36,1% vaker ‘weinig’ of ‘geen’ behoefte aan aandacht voor zingeving 

in de activiteiten waaraan zij deelnemen.  

 

Conclusies 

Respondenten die bijzondere ervaringen hebben gehad hebben dus minder behoefte aan 

aandacht voor zingeving in het contact met hun persoonlijk begeleider.  

In activiteiten hebben respondenten WB juist aanzienlijk meer behoefte aan aandacht voor 

zingeving. 

Wensen  

In het contact met hun persoonlijk begeleider geven respondenten WB gemiddeld aan liever te 

willen: dat hun begeleider hen informeert over zingevingsbijeenkomsten (verschil 34,6%); dat 

hun begeleider zingeving ter sprake brengt (verschil 31,2%); dat hun begeleider kennis heeft 

van geloof / spiritualiteit / levensbeschouwing in het algemeen (verschil 30,1%); dat hun 

begeleider inzicht heeft in hun religieuze / spirituele beleving (verschil 27,3%); dat hun 

begeleider zijn/haar eigen ervaringen deelt wanneer zij praten over zingeving (26,7%).  

Respondenten WB vinden, t.o.v. respondenten GB, in de activiteiten waaraan zij deelnemen:  

‘inspiratie opdoen’ gemiddeld 36% belangrijker; ‘rust, stilte, bezinning’ gemiddeld 33,1% 

belangrijker; ‘herkenning vinden’ gemiddeld 25,5% belangrijker; ‘informatie krijgen’ gemiddeld 

20,7% belangrijker. 

Conclusies 

Zoals gezegd zijn de antwoordcategorieën van de vraag m.b.t. wensen in het persoonlijk 

begeleidingscontact, verbonden aan een aantal dimensies en elementen die te onderscheiden 

zijn in de methodiek ‘Ondersteuning bij Levensvragen’, en die kenmerkend kunnen zijn voor de 

manier waarop zingeving een plek krijgt in het contact tussen begeleider en cliënt. De wensen 

waarin de grootste verschillen zijn gevonden tussen respondenten WB en respondenten GB, 

vallen binnen de dimensies:  

- Aansluiten bij diensten en activiteiten op het gebied van zingeving binnen de RIBW N&R; 

respondenten WB willen liever dat hun begeleider hen over zingevingsbijeenkomsten 

informeert. 

- Een actieve of een passieve houding (gevoeligheid hebben om zingevingsthema’s te herkennen, 

deze zelf ter sprake brengen of de regie bij de cliënt laten); respondenten WB willen liever dat 

hun begeleider zingeving ter sprake brengt. 
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- Wel of niet delen van eigen ervaringen en overtuigingen; respondenten WB willen liever dat 

hun begeleider zijn eigen ervaringen deelt. 

- Kennis van verschillende religieuze en spirituele tradities en bekendheid met theologische en 

godsdienstpsychologische begrippen; respondenten WB wensen dat hun begeleider meer 

kennis heeft van geloof, spiritualiteit en/of levensbeschouwing, en meer inzicht heeft in hun 

religieuze / spirituele beleving. 

Respondenten WB wensen dus t.o.v. respondenten GB: meer informatie over 

zingevingsbijeenkomsten, een actievere houding van hun begeleider in het ter sprake brengen 

van zingeving, een grotere openheid van hun begeleider m.b.t. diens eigen ervaringen, en een 

grotere deskundigheid op en vertrouwdheid met levensbeschouwing, religie en spiritualiteit. 

M.b.t. wensen in activiteiten valt op dat respondenten WB o.a. de informatieve en 

bezinningsfunctie van activiteiten een stuk belangrijker vinden dan respondenten GB. In de 

totale steekproef werden deze functies juist het minst van belang geacht.  

Tevredenheid 

Respondenten GB vinden de aandacht voor zingeving in het contact met hun persoonlijk 

begeleider gemiddeld 34,7% vaker ‘voldoende’ of  ‘meestal voldoende’. Respondenten WB 

vinden gemiddeld 34,6% vaker dat er ‘te weinig’ of ‘geen’ aandacht is.  

Respondenten GB zijn met gemiddeld 5,1% vaker ‘redelijk tevreden’ of ‘heel tevreden’ met de 

ondersteuning / begeleiding van hun persoonlijk begeleider bij zingeving. Hierbij zijn 

respondenten GB 16,5% vaker ‘heel tevreden’, en respondenten WB 11,4% vaker ‘redelijk 

tevreden’. De respondenten GB zijn hiermee gemiddeld 1,8% vaker ‘redelijk ontevreden’. 

Respondenten GB vinden 6,8% vaker dat er ‘voldoende’ of ‘meestal voldoende’ aandacht is in de 

activiteiten waaraan zij deelnemen. Respondenten WB vinden 6,8% vaker dat er ‘te weinig’ 

aandacht is.  

Respondenten GB geven gemiddeld 11,7% vaker aan ‘redelijk tevreden’ of ‘heel tevreden’ te zijn 

met de manier van aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan zij deelnemen. Van de 

respondenten WB is 15,8% ‘redelijk ontevreden’, tegenover 0% van de respondenten GB. 

Conclusies 

Respondenten WB zijn aanzienlijk minder tevreden met de aandacht voor zingeving in het 

contact met hun persoonlijke begeleider; ruim een derde deel vindt dat er te weinig of geen 

aandacht is. 

Met de ondersteuning / begeleiding van hun persoonlijk begeleider zijn respondenten ook 

minder tevreden, maar niet heel ontevreden. 

Met de aandacht voor zingeving in activiteiten zijn respondenten WB iets minder tevreden.  

Met de manier waarop in activiteiten aandacht is voor zingeving zijn respondenten WB een stuk 

ontevredener.  

 

We kunnen subvraag 9 dus positief beantwoorden; er zijn verschillen gevonden tussen de 

behoeften en wensen van respondenten die bijzondere ervaringen (gehad) hebben en de 

behoeften en wensen van respondenten die geen bijzondere ervaringen hebben gehad.  

Er ontstaat een consequent beeld dat respondenten WB minder tevreden zijn met de 

hoeveelheid aandacht en de manier van aandacht voor zingeving die er is in zowel persoonlijke 

begeleiding als in activiteiten. Opvallend is dat respondenten WB weliswaar meer behoefte 

hebben aan aandacht voor zingeving in activiteiten, maar minder in het contact met hun 
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persoonlijk begeleider. We zouden deze bevinding kunnen relateren aan het onderzoek van 

Smits et al. (2009) naar (onvervulde) zorgbehoeften van cliënten in de langdurende ggz (zie 

pagina 51 en 52 van deze scriptie); hierin komt de categorie ‘zingeving/herstel’ in de groep 

‘beschermd wonen’ weliswaar niet terug in de top 5 van de totale (vervulde en onvervulde) 

zorgbehoeften, maar staat wel hoog (op de tweede plaats) in de top 5 van onvervulde 

zorgbehoeften. Wanneer we de ‘onvervulde zorgbehoeften’ van het onderzoek van Smits et al. 

relateren aan de ‘ontevredenheid’ in het empirisch onderzoek bij de RIBW N&R, zou dit een 

verklaring kunnen geven voor  de relatief lage behoefte i.c.m. de relatief hoge ontevredenheid 

van cliënten op het gebied van zingeving die is aangetroffen in het onderzoek bij de RIBW N&R. 

De resultaten van het onderzoek van Smits et al. zeggen echter niets over de verschillen tussen 

respondenten WB en respondenten GB, en hebben ook niet specifiek betrekking op het contact 

met de persoonlijk begeleider. In het onderzoek bij de RIBW N&R is het onbekend in hoeverre 

de resultaten specifiek betrekking hebben op cliënten die beschermd wonen. Er valt dus maar in 

beperkte mate een verband te leggen tussen deze twee onderzoeken. 

I.c.m. subvraag 1, kan verder worden geconcludeerd dat respondenten WB relatief meer bezig 

met zingevingsthema’s. Vooral met zingeving c.q. geloof / levensovertuiging, metafysische zaken 

c.q. de dood en de vraag of er iets is na dit leven, het zoeken naar een verklaring voor hun 

aandoening, en verbondenheid met andere mensen. En dat zij relatief minder bezig zijn met de 

acceptatie door anderen en de steun van hun begeleiders.  

 

4.2 Discussie en aanbevelingen  

Deze paragraaf volgt een discussie en enkele aanbevelingen die op basis van de resultaten van 

het empirisch en literatuuronderzoek kunnen worden gedaan voor de langdurige ggz c.q. de 

RIBW N&R (paragraaf 4.2.1 t/m 4.2.3) en voor vervolgonderzoek (paragraaf 4.2.4). 

4.2.1 Aandacht voor zingeving in de (langdurende) ggz 

Zoals we in het literatuuronderzoek hebben gezien is het denken over geestesziekte sterk 

afhankelijk van de culturele en (temporele) maatschappelijke context en kunnen verschillende 

perspectieven heel verschillende denk- en handelingsmodellen voortbrengen. Om deze reden is 

het goed om vanuit een meta-perspectief te bekijken welke waarden en opvattingen meespelen 

in het denken en handelen in het vakgebied, in verschillende ggz-instellingen, afdelingen, teams 

en van personen; binnen de RIBW N&R stelt de ethiekcommissie zich als taak om de gedeelde 

waarden en normen binnen de RIBW te onderzoeken.  

 Het kan daarnaast ook waardevol zijn om te onderzoeken welke verschillende waarden en 

opvattingen binnen de RIBW te vinden zijn. Op alle niveaus van de organisatie kunnen een 

dynamische cultuuropvatting (aan elkaar ontwikkelen) en normatieve professionalisering 

(leerzame wrijving) handvatten bieden bij het constructief inzetten van verschillen.  

In het literatuuronderzoek is duidelijk geworden dat zingeving c.q. existentiële thema’s op 

verschillenden manieren verband houden met psychiatrie en psychopathologie; onder andere is 

gebleken dat het lijden aan een psychiatrische aandoening aan universele existentiële thema’s 

raakt en dat in sommige gevallen een intrinsieke relatie bestaat tussen existentiële thema’s en 

de psychiatrische aandoening.  
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De resultaten van het empirisch onderzoek bevestigen dat cliënten in de langdurende 

psychiatrie redelijk veel bezig zijn met zingevingsthema’s. Cliënten van de RIBW N&R blijken 

vooral bezig te zijn met positieve zaken in het hier en nu; wat belangrijk en waardevol voor hen 

is, en verbondenheid met andere mensen. Bij deze bevindingen sluiten het krachtgericht 

werken, empowerment en het hoopvolle perspectief van de herstelbenadering goed aan.  

In het literatuuronderzoek is duidelijk geworden dat er veel raakvlakken zijn tussen herstel en 

zingeving; zingeving kan o.a. gezien worden als een levensdomein en een doel van persoonlijk 

herstel. Ook kwam naar voren dat aandacht voor existentiële thema’s de behandelrelatie ten 

goede kan komen en krachtige copingmechanismen kan opleveren die het herstel van de patiënt 

kunnen bevorderen. Verder is gebleken dat intrinsieke religiositeit vaak een positieve invloed 

op psychische klachten heeft en als bron van coping fungeert.  

 Vanuit het streven naar herstelondersteunende zorg, verdient het aanbeveling om aandacht 

te hebben voor: de positieve elementen in het leven van cliënten; en zingeving c.q. 

existentiële thema’s en intrinsieke religiositeit van cliënten. 

Zoals in de inleiding van deze scriptie al ter sprake kwam, garandeert de Kwaliteitswet in de 

praktijk voor steeds minder patiënten en minder langdurig de beschikbaarheid van een 

geestelijk verzorger, door het proces van de-institutionalisering en extramuralisering.  

In hoofdstuk 3 werd duidelijk dat de RIBW N&R relatief veel aandacht heeft voor zingeving. 

Haar aanbod op dit gebied wordt, zoals bleek uit het empirisch onderzoek, door cliënten 

beoordeeld met een ruime voldoende. Maar het werd ook duidelijk dat er ruimte is voor 

verbetering.  

In hoofdstuk 3 werd een onderzoek van Smits et al. (2009) besproken, waaruit naar voren 

kwam dat er onder cliënten in de zorgvormen die de RIBW N&R aanbiedt een grote 

zorgbehoefte bestaat op het gebied van ‘zingeving/herstel’, en dat op dit gebied ook een grote 

onvervulde zorgbehoefte bestaat. De resultaten van het empirisch onderzoek bevestigen dat 

ook onder cliënten van de RIBW N&R een aanzienlijke behoefte bestaat aan aandacht voor 

zingeving, en ook dat niet optimaal in deze behoefte wordt voorzien.  

Het is goed om in gedachten te houden dat, ondanks de grote zorgbehoefte van cliënten in de 

langdurende ggz op het gebied van zingeving, hier weinig vanzelfsprekende aandacht voor is.  

Welke aanbevelingen kunnen o.b.v. het empirisch en literatuuronderzoek worden gedaan m.b.t. 

aandacht voor zingeving in de (langdurende) ggz in het algemeen?  

 Een aanbeveling voor de gehele langdurende ggz is om geestelijke verzorging en/of aandacht 

voor zingeving een plek te geven in het zorgaanbod.  

 Het verdient aanbeveling ernaar te streven om aandacht voor zingeving niet afhankelijk te 

laten zijn van persoonlijke affiniteit, maar dit te zien als inherent onderdeel van 

professionaliteit in de ggz. 

 Verschillende geesteswetenschappelijke benaderingen bevatten vruchtbare elementen: een 

narratieve benadering kan behulpzaam zijn in de ondersteuning van het proces van 

betekenisgeving (making sense) c.q. het herstelproces van de patiënt en voor het begrijpen 

van psychische problemen en herstel; vanuit de culturele antropologie kan een dynamische 

cultuuropvatting, en vanuit de humanistiek kan normatieve professionalisering - ook in het 

contact met cliënten - handvatten bieden bij het omgaan met zingevingsthema’s. 

 In het directe cliëntcontact is het van belang dat: hulpverleners gevoeligheid ontwikkelen om 

zingevingsvragen op te merken; hun (professionele) referentiekader bewust en 

terughoudend hanteren; en respectvol omgaan met de persoonlijke beleving en de eigen taal 

van de patiënt.  
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Op basis van de resultaten van het empirisch onderzoek m.b.t. specifieke onderdelen van het 

aanbod van de RIBW N&R op het gebied van zingeving (zie tabellen 32 en 33 hieronder), 

kunnen enkele aanbevelingen worden gedaan specifiek voor de RIBW N&R: 

 Het verdient aanbeveling om meer bekendheid te geven aan diensten; hiervan zijn cliënten 

het minst goed op de hoogte, terwijl hierin de grootste behoefte en tevredenheid op het 

gebied van zingeving bestaat.  

 In zowel persoonlijke begeleiding als in activiteiten zijn sommige cliënten ontevreden met 

zowel de hoeveelheid als de manier van aandacht voor zingeving; met name in deze 

onderdelen van het aanbod is verbetering mogelijk. De resultaten uit het empirisch 

onderzoek bevatten hiervoor aanwijzingen (zie subvraag 5 in de conclusie). 

Tabel 32: Resultaten overzicht, op de hoogte van en deelname activiteiten / gebruik diensten 

Rang-
orde 

Op de hoogte van Deelname / gebruik i.r.t. op de hoogte van 

1 Dagbesteding / werk Dagbesteding / werk 
2 Bureau herstel RIBW Anders 
3 Zingevingsbijeenkomsten Geestelijke verzorging 
4 Steunpunt Stemmen Horen Steunpunt Stemmen Horen 
5 Geestelijke verzorging Bureau Herstel 
6 RIBW Anders Zingevingsbijeenkomsten 
7 ethiekcommissie - 

Tabel 33: Resultaten overzicht, behoeften en tevredenheid pers. begel., activiteiten en diensten 

Rang-
orde 

Behoefte aan aandacht Tevredenheid hoeveelheid 
aandacht 

Tevredenheid manier van 
aandacht14 

1 Diensten Diensten Diensten 
2 Persoonlijke begeleiding Activiteiten Persoonlijke begeleiding* 

3 Activiteiten Persoonlijke begeleiding* Activiteiten* 

Op basis van overige resultaten van het empirisch en literatuuronderzoek kan nog een 

aanbeveling worden gedaan specifiek voor de RIBW N&R: 

 In het onderzoek is tweemaal bevestigd dat de methodiek ‘Ondersteuning bij Levensvragen’ 

van de RIBW N&R, goede elementen bevat. Het verdient aanbeveling deze methodiek 

eventueel verder te ontwikkelen en vervolgens te implementeren.  

 

4.2.2 Cliënten met hallucinaties / bijzondere ervaringen 

Ui het literatuuronderzoek is gebleken dat hallucinaties voorkomen onder veel verschillende 

cliënten; of het hebben van hallucinaties al dan niet een criterium is van een bepaalde diagnose, 

is niet vanzelfsprekend een indicatie of personen met deze diagnose wel of geen hallucinaties 

hebben. Ook kwam naar voren dat de subjectieve last die mensen aan hallucinaties ervaren, 

mede afhankelijk is van de betekenis die zij hieraan (kunnen) geven; het proces van 

persoonlijke betekenisgeving (making sense) is van groot belang voor het herstelproces van de 

patiënt. Verder blijken hallucinaties niet zelden religieus van aard, ofwel in inhoud ofwel in 

                                                             
14 Bij persoonlijke begeleiding betreft dit resultaten m.b.t. tevredenheid met de ondersteuning / 
begeleiding bij zingeving. 
 hierbij ook onvoldoende / ontevreden. 
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interpretatie, ook bij mensen die daarvoor niet religieus waren. De vorm en inhoud van 

hallucinaties kan (sterk) contrasteren met het wereldbeeld (en levensbeschouwing) van de 

persoon, in het proces van betekenisgeving kunnen zich daardoor zingevingsvragen aandienen. 

 Het verdient daarom aanbeveling om, specifiek in het contact met cliënten die bijzondere 

ervaringen hebben, opmerkzaam te zijn op zingevingsvragen. 

 Ook is het aan te raden om de cliënt te ondersteunen in zijn proces van betekenisgeving en 

daarbij het eigen referentiekader met terughoudendheid te hanteren. 

 Tot slot kan het (proberen te) onderscheiden tussen religieuze / spirituele ervaring en 

psychopathologie, (of ten minste het niet pathologiseren van ervaringen die in de beleving 

van de cliënt authentiek religieus / spiritueel zijn), bijdragen aan het vertrouwen in het 

contact tussen cliënt en hulpverlener, en indirect aan het herstelproces van de cliënt. 

 Het hanteren van de relatief neutrale term ‘bijzondere ervaringen’ kan hierbij behulpzaam 

zijn.  

Uit het empirisch onderzoek blijkt dat ruim de helft van de cliënten van de RIBW N&R 

bijzondere ervaringen hebben (gehad), en ook dat zij: relatief meer bezig zijn met 

zingevingsthema’s; relatief meer behoefte hebben aan aandacht voor zingeving (in activiteiten 

en diensten); en dat zij relatief minder tevreden zijn met de aandacht voor zingeving in het 

zorgaanbod van de RIBW N&R. Ook verschilt hun actuele beleving op het gebied van zingeving.  

 Het verdient aanbeveling om hier in de zorg voor en begeleiding van cliënten die bijzondere 

ervaringen hebben, rekening mee te houden; de resultaten uit het empirisch onderzoek 

bevatten hiervoor aanwijzingen (zie subvragen 1 en 9 in de conclusie). 

 

4.2.3 De transitie naar herstelondersteunende zorg 

In herstelondersteunende zorg spelen waarden en normatieve overwegingen een belangrijke 

rol; zowel in de transitie naar herstelondersteunende zorg die nieuwe manieren van denken en 

handelen met zich meebrengt en hulpverleners uitdaagt tot herbezinning op hun professionele, 

morele en levensbeschouwelijke identiteit, als in de herstelondersteunende zorgpraktijk zelf die 

inherent minder protocollair verloopt. 

In het literatuuronderzoek is duidelijk geworden dat herstel als zorgpraktijk een heel andere 

instelling vereist van de hulpverlener. 

 Het verdient daarom aanbeveling om in de scholing van professionals in de (langdurige) ggz, 

aandacht te besteden aan: herstel en aan zingeving als belangrijk onderdeel van herstel; het 

zelfreflectieve vermogen van hulpverleners. 

Deze aanbeveling geldt zowel voor opleiders van toekomstige ggz-professionals in het 

algemeen, als specifiek voor de RIBW N&R. Zingeving is geen onderdeel van de algemene 

scholing van medewerkers, daarmee wordt toegestaan dat de situatie waarin aandacht voor 

zingeving afhankelijk is van de persoonlijke affiniteit van medewerkers, standhoudt.  

In de literatuur wordt gesuggereerd dat geestelijk verzorgers een rol kunnen vervullen in de 

begripsvorming en ontwikkeling van hulpverleningspraktijken die aansluiten bij innovatieve 

tendensen in de gezondheidszorg. In het literatuuronderzoek is duidelijk geworden dat de 

benadering en methoden van de geestelijk verzorger in hoge mate aansluiten bij die van de 

herstelbenadering. Dit impliceert dat de geestelijk verzorger een belangrijke rol kan spelen in 

de implementatie van herstelondersteunende zorg. Geestelijk verzorgers zouden  naast 
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individuele begeleiding van cliënten - waaraan niet zo’n grote behoefte bleek te bestaan - vooral 

een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de scholing van medewerkers op het gebied van 

zingeving als onderdeel van deze zorg, op dat punt liggen er vanuit ons onderzoek namelijk nog 

verbetermogelijkheden. 

 Het verdient aanbeveling om geestelijk verzorgers in te zetten in de implementatie en 

praktijk van herstelondersteunende zorg. 

 

4.2.4 Vervolgonderzoek 

Uit het empirisch onderzoek dat in het kader van deze scriptie is uitgevoerd, is naar voren 

gekomen dat er verschillen zijn tussen de beleving, behoeften en wensen op gebied van 

zingeving van cliënten die bijzondere ervaringen hebben (gehad), en die van cliënten die deze 

niet hebben gehad. O.b.v. de resultaten van het survey-onderzoek kan echter maar een beperkt 

beeld worden geschetst van de beleving, behoeften en wensen van deze cliënten. Helaas bleek 

het afnemen en verwerken van de geplande verdiepende interviews niet haalbaar binnen de 

looptijd van dit onderzoek.  

 Om een helderder beeld te krijgen van de beleving, behoeften en wensen van cliënten met 

bijzondere ervaringen en hiermee rekening te kunnen houden in het zorgaanbod, verdient 

het aanbeveling om hiernaar verder onderzoek te verrichten.  

 Meerdere cliënten die bijzondere ervaringen hebben (gehad), hebben in de vragenlijst 

aangegeven bereid zijn om mee te werken aan een verdiepend interview; de voortzetting van 

dit onderzoek zou de RIBW N&R van bruikbare informatie kunnen voorzien omtrent de 

zorgbehoeften en wensen van deze groep cliënten. Daarnaast is het onderzoeksethisch ook 

passend om in te gaan op en gevolg te geven aan de bereidheid van cliënten die hebben 

aangegeven graag mee te werken aan een vervolginterview. 

 In het algemeen verdient het aanbeveling om grootschaliger onderzoek uit te voeren naar de 

zorgbehoeften van cliënten, waarin de steekproef groot genoeg is om middels een statistisch 

analyseprogramma vergelijkingen te kunnen maken op basis van meerdere variabelen.  

Ook is in dit empirisch onderzoek een duidelijk verschil naar voren gekomen tussen de soorten 

ervaringen die het meest voorkomen onder mannen en de soorten die het meest voorkomen 

onder vrouwen. In mijn literatuuronderzoek heb ik niet zo’n duidelijk verband aangetroffen. 

 Het is wellicht interessant om verder onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen geslacht 

en het voorkomen van verschillende soorten bijzondere ervaringen.  

Tot slot blijft voor mij de vraag liggen naar de rol en functie van de geestelijk verzorger.  

In hoofdstuk 2 stelde ik de vraag of met de ontwikkeling van herstelondersteunende zorg het 

domein van de geestelijk verzorger zodanig geïntegreerd raakt in de zorg, dat de geestelijk 

verzorger overbodig zal raken.  

In de Beroepsstandaard van de VGVZ (2002) wordt geestelijke verzorging gedefinieerd als:  

- de professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij hun 

zingeving en spiritualiteit, vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging en  

- de professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in 

zorgverlening en beleidsvorming. 

Met oog op deze tweeledige functieomschrijving zou een scenario kunnen zijn dat geestelijk 

verzorgers in hun zelfpresentatie en interventies meer nadruk leggen op de begeleiding in 
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aspecten van zingevingsbeleving die cliënten belangrijk vinden (zie deelvraag 1); in het eerste 

gedeelte van de functieomschrijving komt daarmee minder nadruk te liggen op ambt en geloof. 

Een tweede scenario zou kunnen zijn dat,  met de ontwikkeling van herstelondersteunende 

zorg, de nadruk sterker komt te liggen op het tweede gedeelte van de functieomschrijving van 

de geestelijk verzorger. Daarmee zou de geestelijk verzorger een bijzondere functie hebben en 

behouden in de herstelondersteunende zorg.  

Dit zijn interessante (onderzoeks)vragen voor de beroepsgroep.  
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Bijlage B: Methodiek Ondersteuning bij Levensvragen (RIBW N&R, 2012). 

 

4. Methodiek 

Zingeving is een belangrijk domein in het begeleidingsplan. Hoe pak je ondersteuning bij 

zingevingvraagstukken aan? Wat doe je wel en niet? Wanneer verwijs je door of ga je op zoek naar 

externe hulp in de eigen omgeving of schakel je een geestelijk verzorger in?  

 

Het begeleidingsproces vanuit het perspectief van de Begeleider 

 

Stap 1: 

Ondersteuning bij levensvragen vraagt om zelfinzicht en een zekere grondhouding. 

Ben je je bewust van je eigen geestelijke/spirituele welzijn?  

Ben je je bewust en herken je de samenhang en wisselwerking, tussen het lichamelijke, de psyche en het 

geestelijke welzijn? 

Ben je je bewust van en heb je respect voor de spiritualiteit van de ander? 

Ben je in staat tot een open, ontvankelijke en respectvolle communicatie? 

Sta je werkelijk naast de ander, ben je present en kun je het eigen mens-zijn inzetten? 

  

Stap 2: 

Signaleren en tijd nemen 

Heb je aandacht voor levensvragen? 

Herken je gevoelens van machteloosheid? Hoe ga je daarmee om? 

Herken je zingevingvragen en levensvragen in de verschillende leeftijdsfasen en de overgangen 

daartussen? 

Hoe heb je deze zaken zelf vorm gegeven in je leven? 

Weet je hoe je dit bespreekbaar maakt in een gesprek? 

Kun je zingevingvraagstukken structureren en in een activiteitenplan verwerken? 

Herken je gevoelens van machteloosheid, verlies, hoop, moed en groei? En is er ruimte voor deze 

gevoelens? 

 

Stap 3: 

Het begeleidingsproces in ondersteuning bij levensvragen. 

Doel:  bieden van ondersteuning bij het (her)vinden van een levensdoel en levensbalans 

Vraag na, als je durft, wat belangrijk was voor die persoon. Wat vond en vindt hij leuk?  

Wat zijn herkenbare inspiratiebronnen? 

Wat zijn mogelijk andere inspiratiebronnen? 

Luister en sluit aan, voel mee 

Laat ruimte en de regierol bij de cliënt, neem niet over. 

Wat zijn de eigen normen en waarden van de cliënt?  

Wat zijn dierbare en positieve herinneringen in het leven?  

Welke doelen zijn er geweest in het leven en welke beroepskeuze is er oorspronkelijk gemaakt?  

Wat waren hobby’s? Zingen, tekenen, lezen, een muziekinstrument bespelen, naar muziek luisteren?  

 

Methodieken die je als begeleider kan zetten om dit te bereiken: 

Onderzoek het Levensverhaal op aanknopingspunten. Probeer er samen achter te komen wat iemands 

passie of verlangen was. 

Bij de oudere mens kunnen foto’s, oude journaalfragmenten en liedjes, herinneringen naar boven halen. 

Jongeren kunnen bijvoorbeeld door een rap te componeren hun verhaal vormgeven 

Verzamel positieve ervaringen uit de kindertijd, jeugd en volwassenheid.  

Leg het resultaat vast in een fotoboek, video, rap, gedicht of neem het op een geluidsband op. 
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Stap 4: 

Zingeving en de huidige situatie? 

Doel: hoe kun je een wens omzetten of aanpassen aan de huidige omstandigheden? 

Inventariseer alle elementen vanuit de eerste 3 stappen en maak op basis daarvan een activiteitenplan 

inclusief de doelstelling daarvan. 

Bespreek wekelijks kort de laatste ontdekkingen en ga verder met de volgende activiteit in het 

activiteitenplan.  

Ga na of passies weer terug te halen zijn en of deze passen in een nieuw levensdoel. 

Bespreek of stel vragen over de invulling van het leven, geloof, levensbeschouwing. Voorbeelden van 

vragen die je kunt stellen: 

Ben je gelovig en zo ja op welke wijze? Welke rol speelde geloof in het gezin (van afkomst?: gezin = 

afkomst)? 

Wat betekent levensovertuiging voor jou in het dagelijks leven? 

Ga je naar de kerk of de moskee?  

Is er meer na de dood? 

Ben je “ietsist”?  

Welke ervaringen zijn voor jou belangrijk geweest of nog steeds van belang?  

Is er sprake van actieve acceptatie over je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden? 

Geloof je in reïncarnatie? 

Welke rituelen zijn belangrijk voor jou? 

 Leg in het begeleidingsplan waarden, gebruiken en levensvragen vast en gebruik daarvoor verschillende 

creatieve vormen. (live verhalen, beeldmateriaal, romans, collages, gedichten, foto’s, films) 

 

Stap 5: 

Verwijzen en inschakelen van een specialist (geestelijk verzorger, het stadspastoraat, een imam of 

een filosofisch consulent) 

Het is voor een begeleider van belang om naast een gevoeligheid voor zingevingproblematiek, de situaties 

te herkennen, wanneer men de cliënt moet verwijzen naar een specialistisch deskundige op dit gebied. 

Hieronder sommen we enkele voorbeelden op wanneer deze doorverwijzing van belang kan zijn. 

Bij een existentiële crisis. 

Ondersteuning in geval van een doodswens of een euthanasieverzoek. 

Onbekendheid met levensbeschouwing en gebruiken. 

Stagnatie in het vinden van een levensdoel en levensbalans van de cliënt. 

Op verzoek van cliënt, al dan niet samen met zijn naaste(n). 

Na een traumatische gebeurtenis indien dit op een ernstige wijze de levensmoed beïnvloedt. 

 

Stap 6: 

Evalueer in het begeleidingsproces periodiek de stappen in dit begeleidingsdomein en de 

resultaten volgens de richtlijnen behorend bij het begeleidingsproces. Pas zo nodig het 

begeleidingsplan aan, n.a.v. de resultaten van de evaluatie 

 

 

Verwijzing: 

Voor het begeleiden van zingevingvraagstukken die te maken hebben met de wens tot zelfdoding, hulp bij 

zelfdoding en euthanasie verwijzen we naar de verdiepingstekst (nog in ontwikkeling). 
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Bijlage C: Brief locatiemanagers en zorgcoördinatoren 

 

Beste locatiemanagers en zorgcoördinatoren, 

Middels deze brief wil ik jullie informeren over het Onderzoek Zingeving dat momenteel binnen 

de RIBW N&R wordt uitgevoerd.  

Het onderzoek Zingeving wordt uitgevoerd door een studente van de Master Theologie & 

geestelijke verzorging aan de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek is onderdeel van de scriptie 

‘Zingeving & psychiatrie’. De wens om dit onderzoek uit te voeren binnen de RIBW N&R is 

ingewilligd door de Raad van Bestuur. Het onderzoek wordt in de praktische uitvoering 

ondersteund vanuit de afdeling Zorg, Innovatie & Kwaliteit door André Daamen en Lucia 

Leijten. Vanuit de Universiteit Utrecht wordt het onderzoek begeleid vanuit de Faculteit 

Geesteswetenschappen door dr. Wim Smeets. 

RIBW N&R wil aandacht hebben voor zingeving, zoals blijkt uit diverse diensten, activiteiten en 

methodieken, visiedocumenten én de instemming met dit onderzoek. Dit onderzoek richt zich 

specifiek op de behoeften, wensen en tevredenheid van cliënten m.b.t. aandacht voor en 

ondersteuning / begeleiding bij zingeving. Dit onderzoek zal de RIBW N&R dus van bruikbare 

informatie voorzien, die kan worden ingezet om het aanbod op dit gebied waar mogelijk te 

verbeteren. Zowel de organisatie als de cliënten kunnen dus baat hebben bij dit onderzoek, 

waar deze bijdraagt aan de ontwikkeling van herstelondersteunende zorg. De resultaten van het 

onderzoek zullen uiteindelijk als onderdeel van de scriptie gepresenteerd worden aan de RIBW 

N&R en de begeleidende docenten van de Universiteit Utrecht.  

Het onderzoek Zingeving bestaat uit een online vragenlijst voor cliënten en kwalitatieve 

interviews met enkele cliënten. Het onderzoek is vertrouwelijk; de resultaten van de 

vragenlijsten en interviews zullen geanonimiseerd worden verwerkt. Deelname van cliënten 

aan het onderzoek is vrijwillig en vrijblijvend.  

Binnenkort zal naar de medewerkers van alle teams een e-mail worden verstuurd met de link 

die toegang verleent tot de online vragenlijst. Het is de bedoeling dat begeleiders deze link 

beschikbaar stellen voor hun cliënten. De vragenlijst kan vervolgens door cliënten zelf, al dan 

niet samen met een begeleider, worden ingevuld. Het samen invullen van de vragenlijst kan het 

voordeel hebben dat zingeving in het contact tussen begeleider en cliënt bevorderd wordt.  

De kwaliteit van het onderzoek is gebaat bij een zo hoog mogelijke respons op de vragenlijst. 

Hopelijk is jullie enthousiasme en interesse voor dit onderzoek gewekt en willen jullie helpen 

om de vragenlijst onder de aandacht te brengen binnen de teams.  

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor je medewerking, mede namens de afdeling Zorg, Innovatie 

& Kwaliteit en de onderzoekers van de Universiteit Utrecht.  

Heb je nog vragen over het onderzoek, dan kun je contact opnemen met de onderzoekster via: 

r.immel@ribw-nr.nl 

Met vriendelijke groet, 

Rianne Immel (Geestelijk verzorger en onderzoeker in opleiding) 
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Bijlage D: Brief begeleiders 

 

Beste medewerker van de RIBW N&R, 

Middels deze brief wil ik jullie informeren over het Onderzoek Zingeving dat momenteel binnen 

de RIBW N&R wordt uitgevoerd. Het onderzoek Zingeving wordt uitgevoerd door een studente 

van de Master Theologie & geestelijke verzorging aan de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek is 

onderdeel van de scriptie ‘Zingeving & psychiatrie’. De wens om dit onderzoek uit te voeren 

binnen de RIBW N&R is ingewilligd door de Raad van Bestuur. Het onderzoek wordt in de 

praktische uitvoering ondersteund vanuit de afdeling Zorg, Innovatie & Kwaliteit door André 

Daamen en Lucia Leijten. Vanuit de Universiteit Utrecht wordt het onderzoek begeleid vanuit de 

Faculteit Geesteswetenschappen door dr. Wim Smeets. 

RIBW N&R wil aandacht hebben voor zingeving, zoals blijkt uit diverse diensten, activiteiten en 

methodieken, visiedocumenten én de instemming met dit onderzoek. Dit onderzoek richt zich 

specifiek op de behoeften, wensen en tevredenheid van cliënten m.b.t. aandacht voor en 

ondersteuning / begeleiding bij zingeving. Dit onderzoek zal de RIBW N&R dus van bruikbare 

informatie voorzien, die kan worden ingezet om het aanbod op dit gebied waar mogelijk te 

verbeteren. Zowel de organisatie als de cliënten kunnen dus baat hebben bij dit onderzoek, 

waar deze bijdraagt aan de ontwikkeling van herstelondersteunende zorg. De resultaten van het 

onderzoek zullen uiteindelijk als onderdeel van de scriptie gepresenteerd worden aan de RIBW 

N&R en de begeleidende docenten van de Universiteit Utrecht.  

Het onderzoek Zingeving bestaat uit een online vragenlijst voor cliënten en kwalitatieve 

interviews met enkele cliënten. Het onderzoek is vertrouwelijk; de resultaten van de 

vragenlijsten en interviews zullen geanonimiseerd worden verwerkt. Deelname van cliënten 

aan het onderzoek is vrijwillig en vrijblijvend.  

De kwaliteit van het onderzoek is gebaat bij een zo hoog mogelijke respons op de vragenlijst. De 

online vragenlijst (SurveyMonkey) is toegankelijk via een link, die zal worden verspreid onder 

medewerkers van alle teams. Begeleiders kunnen deze link doorsturen of meebrengen naar hun 

cliënten. De vragenlijst kan vervolgens door cliënten zelf, al dan niet samen met een begeleider, 

worden ingevuld. Het samen invullen van de vragenlijst kan het voordeel hebben dat zingeving 

in het contact tussen begeleider en cliënt bevorderd wordt. Het invullen van de vragenlijst duurt 

(afhankelijk van de antwoorden) ongeveer 10 tot 30 minuten.  

Voor het verspreiden van de link en eventuele ondersteuning bij het invullen van de vragenlijst, 

wordt een beroep gedaan op de begeleiders. Hopelijk is in deze brief de waarde van dit 

onderzoek duidelijk geworden en zijn jullie voldoende enthousiast en geïnteresseerd geraakt 

om je te willen inzetten om de vragenlijst onder de aandacht te brengen bij je cliënten. 

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor je medewerking, mede namens de afdeling Zorg, Innovatie 

& Kwaliteit en de onderzoekers van de Universiteit Utrecht.  

Heb je nog vragen over het onderzoek, dan kun je contact opnemen met de onderzoekster via: 

r.immel@ribw-nr.nl 

Met vriendelijke groet, 

Rianne Immel (Geestelijk verzorger en onderzoeker in opleiding) 
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Bijlage E: Brief cliënten 

 

Onderzoek Zingeving 
 

 

 

 

 

 

Beste cliënt van de RIBW N&R, 

De komende tijd zal er een onderzoek worden gedaan naar ZINGEVING binnen de RIBW 

N&R. Met dit onderzoek willen wij meer te weten komen over hoe CLIËNTEN het 

aanbod op het gebied van zingeving ervaren. Wil jij de RIBW helpen haar aanbod (nog) 

beter af te stemmen op haar cliënten? Dan kun je meedoen aan het onderzoek door de 

online VRAGENLIJST in te vullen. 

De vragenlijst is gemakkelijk toegankelijk via de link: 

https://www.surveymonkey.com/s/Onderzoekzingeving 

Je kunt de vragenlijst zelf invullen, eventueel met hulp van een begeleider. Je ingevulde 

vragenlijst wordt anoniem verwerkt en het is niet verplicht om deel te nemen. Het 

invullen van de vragenlijst duurt (afhankelijk van je antwoorden) ongeveer 10 tot 30 

minuten. 

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor je medewerking, mede namens de afdeling Zorg, 

Innovatie & Kwaliteit en de onderzoekers van de Universiteit Utrecht. 

Heb je nog vragen over het onderzoek, dan kun je contact opnemen met de 

onderzoekster via: r.immel@ribw-nr.nl 

Met vriendelijke groet, 

Rianne Immel (uitvoerder van het onderzoek) 
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1. Toelichting & instructie voor de vragenlijst 
 
Welkom, fijn dat u wilt meewerken aan het Onderzoek Zingeving!  
Het onderzoek Zingeving richt zich op cliënten hun behoeften, wensen en tevredenheid m.b.t. aandacht voor zingeving bij de RIBW N&R. De resultaten van dit 
onderzoek zullen bruikbaar zijn om het aanbod op dit gebied waar mogelijk te verbeteren.  
 
ZINGEVING heeft te maken met dat wat wij waardevol vinden in ons leven; dat wat ons leven zinvol en betekenisvol maakt. Daarin kan religie / spiritualiteit een rol 
spelen, maar dat hoeft niet. Soms is de zin in ons leven niet (meer) zo vanzelfsprekend en kunnen zich ZINGEVINGSVRAGEN aandienen. Bijvoorbeeld: ‘wat is de zin 
van mijn leven?’, ‘wat houdt mij op de been?’, ‘hoe geef ik deze gebeurtenis een plek in mijn leven?’ of ‘wat zijn mijn mogelijkheden nu ik deze diagnose heb 
gekregen?’. Met ZINGEVINGSTHEMA’S worden die thema’s bedoeld waarmee uw zingevings- / levensvragen te maken hebben.  
 
Instructies voor het invullen van de vragenlijst:  
 
1. U kunt de vragenlijst alleen invullen of samen met een begeleider.  
 
2. Dit onderzoek is anoniem, u hoeft uw naam niet in te vullen. Alleen uzelf en eventueel degene waarmee u deze lijst invult, weten wat u invult.  
 
3. Afhankelijk van uw antwoorden, duurt het invullen van de vragenlijst tussen de 10 en 30 minuten.  
 
4. Bij het invullen van de vragenlijst zijn er geen goede of foute antwoorden. Het gaat er bij de meeste vragen om wat u zélf vindt en ervaart. Denk niet al te lang na, 
geef gewoon uw eerste reactie.  
 
5. De vragenlijst bestaat vooral uit meerkeuzevragen. Bij een rondje voor de antwoorden kunt u één antwoord kiezen. Waar vierkantjes staan, kunt u meerdere 
antwoorden aanvinken.  
 
6. Heeft u na het invullen van de vragenlijst behoefte aan een gesprek? Dan kunt u met uw begeleider in gesprek gaan, of hem/haar vragen u te informeren of door 
te verwijzen. Informatie over zingeving en het aanbod van de RIBW N&R kunt u ook vinden op de website www.ribw-nijmegenrivierenland.nl 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

Volgende
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2. Algemene informatie 
 

* 
1. Geslacht 

Man Vrouw 
 

* 
2. Leeftijd 

Jaar 
 

 
* 

3. RIBW locatie 

RIBW Nijmegen Centrum 

RIBW Nijmegen Oost 

RIBW West 

RIBW Maas & Waal 

RIBW West-Betuwe 

RIBW Zuid 

RIBW Jeugd 

RIBW OGGZ 

Ik bezoek alleen DAC 

 
* 

4. Vult u deze vragenlijst samen met een begeleider in? 

 Ja Nee 

Volgende
  

 
 
 
 
 



130 
 

3. Beleving Zingeving 
* 

5. Wilt u hieronder aangeven in hoeverre de onderstaande zaken u op dit moment bezighouden door het cijfer te omcirkelen dat het best bij uw 
beleving past? Op dit moment ben ik bezig met … 

 
helemaal niet eigenlijk niet min of meer redelijk veel heel veel 

waarom ik ziek ben geworden      

wat voor mij belangrijk is in mijn leven      

het vinden van hoop/perspectief      

de mensen met wie ik mij nu verbonden voel      

hoe mijn toekomst eruit zal zien      

mijn geloof, levensovertuiging en/of andere inspiratiebronnen      

zaken als pijn en lijden      

hoe ik mijn situatie kan leren accepteren      

wat mijn omgeving en ik voor elkaar betekenen      

wat ik verwacht van mijn leven      

de vraag: “is er iets na dit leven?”      

of ik geaccepteerd word zoals ik nu ben      

de rode draad in mijn leven      
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helemaal niet eigenlijk niet min of meer redelijk veel heel veel 

genieten van de momenten die het leven de moeite waard 
maken      

welke mensen nu belangrijk voor mij zijn      

beslissingen rondom contact met de hulpverlening      

terugkijken op mijn leven      

hoe om te gaan met mijn gedachten en gevoelens      

de steun van mensen die mij nu begeleiding bieden      

wat waardevol is voor mij in mijn leven      

waar ik steun vind      

de onrust die ik ervaar      

mooie, diepgaande ervaringen die ik heb meegemaakt      

waar ik kracht uit kan putten      

de dood      

 
* 

6. Zou u deze zaken willen bespreken met een begeleider of andere dienstverlener van de RIBW? 

Ja Misschien Nee 
 

Volgende
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4. RIBW persoonlijke begeleiding - gebruik van het aanbod 
 

* 
7. Heeft u persoonlijke begeleiding van de RIBW? 

Ja Nee 

Volgende
 

  

5. RIBW persoonlijke begeleiding - behoeften & wensen 

8. Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in het contact met uw persoonlijk begeleider? 

geen 

weinig 

wisselend 

regelmatig 

veel 
 

9. Op welke manier zou u het liefst willen dat zingeving een plek krijgt in het contact met uw persoonlijk begeleider? 

Ik wil dat mijn begeleider zingeving ter sprake brengt. 

Ik wil dat mijn begeleider mijn zingevingsvragen ter sprake brengt wanneer hij/zij deze bij mij opmerkt. 

Ik wil zingeving zelf ter sprake brengen wanneer ik daar behoefte aan heb. 

Ik wil doelstellingen rondom zingeving formuleren in mijn begeleidingsplan. 

Ik wil graag dat mijn begeleider vooral luistert. 

Ik zou willen dat mijn begeleider zijn/haar eigen ervaringen deelt wanneer we praten over zingeving. 

Ik wil graag samen met mijn begeleider zingevingsbijeenkomsten bezoeken. 
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Ik zou willen dat mijn begeleider mij informeert over zingevingsbijeenkomsten. 

Ik zou willen dat mijn begeleider mij doorverwijst naar / in contact brengt met een specialist (geestelijk verzorger, pastor, dominee, rabbi, imam, filosofisch consulent, etc.) 

Ik wil graag dat mijn begeleider inzicht heeft in mijn religieuze / spirituele beleving. 

Ik wil graag dat mijn begeleider kennis heeft van geloof / spiritualiteit / levensbeschouwing in het algemeen. 

Geen van bovenstaande 

Volgende
 

 

6. RIBW persoonlijke begeleiding - tevredenheid 
 

10. Is er voldoende aandacht voor zingeving in het contact met uw persoonlijk begeleider? 

Nee, geen 

Nee, te weinig 

Meestal voldoende 

Ja, voldoende 

Te veel 
 

11. Hoe tevreden bent u met de ondersteuning / begeleiding die uw persoonlijk begeleider u biedt bij zingeving? 

Heel ontevreden 

Redelijk ontevreden 

Niet ontevreden, niet tevreden 

Redelijk tevreden 

Heel tevreden 
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Volgende
 

 

7. RIBW activiteiten - gebruik van het aanbod 
 

* 
12. Bent u ervan op de hoogte dat de RIBW N&R de volgende activiteiten aanbiedt? 

 
Ja Nee 

Dagbesteding / werk   

Zingevingsbijeenkomsten (Ethiekcafé, Ronde Tafel, Pleisterplaats 
voor de Ziel, Curesa)   

Vanuit bureau herstel (herstelcursussen en/of lotgenotencontact 
zoals HEE-, Wat Wil Jij?- en stemmengroepen)   

 
* 

13. Neemt u weleens deel aan (tenminste één van) deze activiteiten van de RIBW? 

Ja Nee 

Volgende
 

  

8. RIBW activiteiten - gebruik van het aanbod 
 

14. Aan welke van deze activiteiten van de RIBW neemt u weleens deel? 

Dagbesteding / werk 

Zingevingsbijeenkomsten (Ethiekcafé, Ronde Tafel, Pleisterplaats voor de Ziel, Curesa) 

Activiteiten vanuit Bureau Herstel (herstelcursussen en/of lotgenotencontact zoals HEE-, Wat Wil Jij?- en stemmengroepen) 
 

Volgende
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9. RIBW activiteiten - behoeften & wensen 
 

15. Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan u deelneemt? 

geen 

weinig 

wisselend 

regelmatig 

veel 

Volgende
 

  

10. RIBW activiteiten - behoeften & wensen 
 

16. Wat is voor u belangrijk in de activiteiten waaraan u deelneemt? 

Kunnen praten over wat mij bezighoudt 

Bezig zijn met mijn passies 

Informatie krijgen 

Sociale ontmoeting 

Uitwisselen van ervaringen / ideeën 

Zinvolle tijdbesteding 

Gemotiveerd raken 

Ontwikkelen van mijn talenten 

Inspiratie opdoen 
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Rust, stilte, bezinning 

Herkenning vinden 

Geen van bovenstaande 

Volgende
 

  

11. RIBW activiteiten - tevredenheid 
 

17. Is er voldoende aandacht voor zingeving in de activiteiten waaraan u deelneemt? 

Nee, geen 

Nee, te weinig 

Meestal voldoende 

Ja, voldoende 

Te veel 
 
18. Hoe tevreden bent u met de manier waarop aan zingeving aandacht wordt besteed in de activiteiten waaraan u deelneemt? 

Heel ontevreden 

Redelijk ontevreden 

Niet ontevreden, niet tevreden 

Redelijk tevreden 

Heel tevreden 

Volgende
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12. RIBW diensten - gebruik van het aanbod 
* 

19. Bent u ervan op de hoogte dat de RIBW N&R de volgende diensten aanbiedt? 

 
Ja Nee 

Geestelijke verzorging   

Steunpunt stemmen horen   

Casuïstiekondersteuning / Moreel Beraad door de 
ethiekcommissie   

RIBW Anders (lichaamsgerichte dienstverlening)   

 
* 

20. Heeft u weleens gebruik gemaakt van (tenminste één van) deze diensten van de RIBW? 

Ja Nee 

Volgende
 

  

13. RIBW diensten - gebruik van het aanbod 
 

21. Van welke van deze diensten van de RIBW heeft u weleens gebruik gemaakt? 

Geestelijke verzorging 

Steunpunt stemmen horen 

Casuïstiekondersteuning / Moreel Beraad door de ethiekcommissie 

RIBW Anders (lichaamsgerichte dienstverlening) 

Volgende
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14. RIBW diensten - behoeften & wensen 
 

22. Hoeveel behoefte heeft u aan aandacht voor zingeving in de diensten waarvan u gebruik maakt? 

geen 

weinig 

wisselend 

regelmatig 

veel 

Volgende
 

 

15. RIBW diensten - behoeften & wensen 
 

23. Wat is voor u belangrijk in de diensten waarvan u gebruik maakt? 

In vertrouwen kunnen praten over wat mij bezighoudt 

Open kunnen praten over wat mij bezighoudt 

Begrip voor mijn ervaringen en/of overtuigingen 

Informatie krijgen 

Hoop / toekomstperspectief vinden 

Gemotiveerd raken 

Uitwisselen van ervaringen / ideeën 

Inspiratie opdoen 

Advies krijgen 
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Herkenning vinden 

Geen van bovenstaande 

Volgende
 

 
  

16. RIBW diensten - tevredenheid 
 

24. Is er voldoende aandacht voor zingeving in de diensten waarvan u gebruik maakt? 

Nee, geen 

Nee, te weinig 

Meestal voldoende 

Ja, voldoende 

Te veel 
 

25. Hoe tevreden bent u met de manier waarop aan zingeving aandacht wordt besteed in de diensten waarvan u gebruik maakt? 

Heel ontevreden 

Redelijk ontevreden 

Niet ontevreden, niet tevreden 

Redelijk tevreden 

Heel tevreden 

Volgende
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17. RIBW algemeen - tevredenheid 
 

De onderstaande vragen hebben betrekking op het algemene aanbod van de RIBW N&R. 

* 
26. In hoeverre komt het aanbod van de RIBW tegemoet aan uw behoefte aan aandacht voor / ondersteuning bij zingeving? 

Helemaal niet 

Te weinig 

Redelijk 

Voldoende 

Helemaal 
 

* 
27. Met welk rapportcijfer zou u het aanbod van de RIBW op het gebied van zingeving beoordelen? 

1 2 3 4 5            6                       7                            8           9                    10 
 
  

                                                  

 
 
 

Volgende
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18. Bijzondere ervaringen 
 

In dit onderzoek is specifiek aandacht voor de relatie tussen bijzondere ervaringen en zingeving.  
Met BIJZONDERE ERVARINGEN wordt bedoeld: waarnemingen (bv. zien, horen, ruiken, voelen, proeven), die door anderen niet kunnen worden waargenomen.  
Wellicht heeft u voor deze ervaringen een andere / eigen bewoording! 
Hieronder volgen enkele vragen specifiek over dit onderwerp. 

* 
28. Heeft u ooit weleens bijzondere ervaringen gehad? 

 Ja Nee 
 

Volgende
 

 
 

  

19. Bijzondere ervaringen 
 

29. Zou u willen aangeven welke soort bijzondere ervaringen u weleens heeft (gehad)? 

Horen van stemmen / geluiden 

Zien van gedaanten / beelden 

Voelen 

Ruiken 

Proeven 

Anders, namelijk: 
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30. Heeft u de afgelopen tijd bijzondere ervaringen gehad? 

Nee 

Soms 

Regelmatig 

Volgende
 

  

20. Uitnodiging verdiepend interview 
 

U heeft in deze vragenlijst aangegeven weleens bijzondere ervaringen te hebben gehad.  
De onderzoekster wil graag met enkele respondenten een verdiepend interview houden over deze ervaringen i.r.t. zingeving.  
Wat in het interview besproken wordt, zal anoniem verwerkt worden. 

* 
31. Bent u bereid om mee te werken aan een verdiepend interview? 

 Ja 

Nee 

Volgende
 

 

21. Uitnodiging verdiepend interview 
 

32. Om u te kunnen benaderen, is het opgeven van uw naam en contactgegevens noodzakelijk. Deze gegevens zullen niet met derden gedeeld worden.  
U kunt er ook voor kiezen de onderzoekster zelf te benaderen via e-mail: r.immel@ribw-nr.nl 

 

 Naam 
  

Telefoon en/of e-mail 
 

mailto:r.immel@ribw-nr.nl
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Volgende
 

 
 
 
 
 

22. Einde vragenlijst 
 

Namens de onderzoekers en de RIBW N&R heel hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek! 

Gereed
 

 

 


