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1. Inleiding 
In deze inleiding wordt het onderzoek ‗Zingevingsvragen in het contact tussen arts en 
patiënt‘ van Nicolette Hijweege en Jos Pieper, Universiteit Utrecht, geïntroduceerd. In dit 
onderzoek staat de aandacht die artsen geven aan zingevingsvragen van patiënten centraal.  
 
Ziekte verstoort de vanzelfsprekende gang van zaken. Dit kan zingevingsvragen oproepen 
bij de patiënt. Hijweege en Pieper stellen dat aandacht voor deze zingevingsvragen 
onderdeel dient te zijn van goede zorg (Hijweege & Pieper 2008). In de toelichting op het 
onderzoek kiezen Hijweege en Pieper er expliciet voor om de begrippen die betrekking 
hebben op zingeving, zoals ―God, geloof, spiritualiteit en levensbeschouwing‖ (id.) niet te 
definiëren, om zo de artsen de ruimte te laten uit te gaan van hun eigen invulling van deze 
begrippen. 
 
Bij mij riep dit vragen op over de betekenis van de begrippen ‗zingeving‘ en ‗spiritualiteit‘. In 
de literatuurstudie heb ik getracht deze vragen te beantwoorden.  
 
In mijn analyse van een deel van het onderzoeksmateriaal heb ik mij gericht op de vraag of 
“…het waarnemen van en omgaan met zinvragen afhankelijk [is] van de persoonlijke 
achtergrond van de arts” (Hijweege & Pieper 2008). Hierbij heb ik de eigen 

levensbeschouwing van de arts als onderwerp genomen, en gekeken naar de samenhang 
tussen deze levensbeschouwing en de aandacht voor zingevingsvragen.  
 
In deze inleiding zal eerst het onderzoek ‗Zingevingvragen in het contact tussen arts en 
patiënt nader worden geïntroduceerd. Vervolgens zet ik uiteen welke vragen dit onderzoek 
bij mij opriep, en hoe die vragen het onderwerp zijn geworden van een literatuurstudie en 
een deelanalyse van het onderzoeksmateriaal. Ten slotte volgt er een leeswijzer, waarin 
wordt samengevat wat er per hoofdstuk behandeld wordt. 

1.1. ‘Zingevingvragen in het contact tussen arts en patiënt’ 
Aan de UU, Faculteit geesteswetenschappen, departement godsdienstwetenschap en 
theologie, loopt een onderzoeksproject naar ‗Zingevingsvragen in het contact tussen arts en 
patiënt‘ door dr. Jos Pieper en dr. Nicolette Hijweege.  
Dit onderzoek is initieel uitgevoerd op initiatief van de Dienst Geestelijke Verzorging van het 
UMCU. 
In de eerste fase is in 2005 een pilot-studie gedaan in het UMCU, en vervolgens in 2006 een 
kleinschalig kwalitatief onderzoek in het UMCU onder 15 artsen. De resultaten hiervan zijn in 
de periode 2006-2009 gepresenteerd en gepubliceerd (Hijweege & Pieper 2008). 
Naar aanleiding van dit onderzoek is in 2009 een kwantitatief vervolgonderzoek gestart, dat 
alle academische ziekenhuizen moet bestrijken. 

Probleemstelling van het onderzoek 
Hijweege en Pieper stellen dat ziekte op verschillende manieren ingrijpt op de kwaliteit van 
het bestaan: 

 
“Op het fysieke niveau kan ziekte ervaren worden in lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, 
pijn of kortademigheid. Op het psychische niveau beïnvloedt ziekte onder andere de 
stemming, het zelfbeeld en de toekomstverwachtingen die mensen hebben. Op het sociale 
niveau kan ziekte invloed hebben op de aard van sociale contacten en de plaats die de (zieke) 
persoon in de maatschappij inneemt” (Hijweege & Pieper 2008). 

 

Door al deze ingrijpende veranderingen kan de zingeving in het geding komen: 
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“Doordat ziekte en hospitalisatie veelal op zowel het fysieke, het psychische als het sociale 
niveau de vanzelfsprekende gang van zaken doorkruist, roept ziekte ook vragen op over de 
zin van het bestaan. Dit betekent dat naarmate de ziekte de als vanzelfsprekend ervaren zin 
van het bestaan ondermijnt, er meer vragen gesteld kunnen worden op het existentiele 
niveau” (Hijweege & Pieper 2008, refererend aan Van der Lans 2006). 

 

Met zingeving wordt hier niet alleen existentiele zingeving bedoeld, maar ook alledaagse 
zingeving:  

 
“In het onderzoek wordt zingeving ruim opgevat. We hebben zowel de meer alledaagse 
zingeving (hoe vul ik de rest van mijn leven nog zinvol in) als de vraag naar de uiteindelijke zin 
van het eigen leven” (Hijweege & Pieper 2008). 

 

Goede zorg vraagt om hulp op al deze niveaus: 
 
“De zorg van de arts richt zich primair op het fysieke niveau […] Aandacht voor de andere 
niveau‟s kan herstel op het fysieke niveau bevorderen, dan wel de wijze waarop het individu 
om leert gaan met verminderde kwaliteit van leven of een beperkte levensverwachting 
beïnvloeden”  (Hijweege & Pieper 2008).  

 

Pieper en Hijweege verwijzen hierbij naar het ‗bio-psychosociale model‘ van Engel, en het 
‗bio-psycho-sociaal-spirituele model‘ van Sulmasy (Hijweege & Pieper 2008). 
Engel stelt dat “…patiënten een dubbele behoefte hebben: de behoefte om te weten en te 
begrijpen en de behoefte om zich gekend en begrepen te voelen” (Engel 1977, in Hijweege 

& Pieper 2008). In het klassieke bio-medische model is er alleen ruimte voor de medische 
aspecten, en blijven de psycho-sociale aspecten onbelicht. Engel pleitte in de jaren ‘70 voor 
uitbreiding van dit model met psycho-sociale aspecten, om zo ruimte in te bouwen voor 
vragen en problemen op dit gebied. Artsen blijken dat nu ook te doen (Hijweege & Pieper 
2008).  
 
Maar de aandacht voor existentiele zingevingsvragen, waar het model van Sulmasy ruimte 
voor inruimt, blijkt nog steeds tekort te schieten. De zingevingsvragen die artsen blijken waar 
te nemen zijn met name concrete, aan de ziekte gerelateerde vragen: wat is het, hoe komt 
het, wat is er aan te doen, hoe lang nog, wat zijn de consequenties, is verder behandelen 
zinvol, hoe zal het einde er uitzien, wat kan ik nog? Existentiele zingevingsvragen worden 
nauwelijks genoemd: waarom ik, schuldgevoelens (Hijweege & Pieper 2008). 

Vraagstelling en doelstelling van het onderzoek 
Voor zowel lichamelijke, psychische als psycho-sociale problemen zijn er deskundigen 
werkzaam die mensen hierin kunnen bijstaan: artsen, verpleegsters, psychologen, 
maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers. Zorgverlening op alle zorgniveau‘s is gebaat 
bij een goede afstemming. De vraag is echter hoe goed die afstemming momenteel is. 
Artsen kunnen een belangrijke rol hebben bij het doorverwijzen naar ondersteunende 
disciplines, maar moeten hulpvragen dan wel waarnemen. In het onderzoek richten Pieper 
en Hijweege zich daarom op de volgende vraag: 
 

Op welke manier gaan medisch specialisten om met zingevingsaspecten van ziekte en 
hospitalisatie en hoe evalueren zij de mogelijkheden op dit gebied?” (Hijweege en Pieper 
2008). 

 
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 
de zorg, door het verbeteren van de aandacht voor en afstemming van hulp bij lichamelijke, 
psychosociale en zingevingsaspecten (inleiding vragenlijst). 

Onderzoeksmethode 
Om deze vraag te onderzoeken is een vragenlijst geconstrueerd, welke verspreid is in vier 
academische ziekenhuizen. Verspreiding in een vijfde ziekenhuis is in voorbereiding.  
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In de vragenlijst   is zingeving niet expliciet gedefinieerd: 
 
“In de vragenlijst is soms sprake van God, geloof, spiritualiteit en levensbeschouwing. Het 
gaat bij de beantwoording van deze vragen erom hoe u deze begrippen voor uzelf invult” 
(inleiding vragenlijst). 

 

Op deze manier wordt voorkomen dat respondenten zich vastpinnen op specifieke definities 
van deze begrippen die in de Nederlandse context niet bruikbaar zijn. Bestaand onderzoek is 
met name Amerikaans, en daarin wordt uitgegaan  

 
“…van een geloofstraditie en godsbeeld die  in de geseculariseerde Nederlandse samenleving 
niet zonder meer aanwezig kunnen worden verondersteld” (Hijweege & Pieper 2008).  

 

Daarnaast richt bestaand onderzoek zich met name op de manier van coping bij 
zingevingsproblemen, terwijl het onderzoek  

 
“…zich juist [richt] op de manier waarop zinvragen zich manifesteren en voor artsen al dan 
niet zichtbaar zijn” (Hijweege & Pieper 2008). 

1.2. Deelanalyse van de resultaten 
In het kader van de master-studie ‗theologie en Geestelijke Verzorging‘ van de Universiteit 
Utrecht is aan studenten gevraagd een deelanalyse te maken van een onderdeel van de 
resultaten van dit onderzoek.  

Vragen bij het onderzoek 
Het onderzoek riep bij mij vragen op over de betekenis van de begrippen ―God, geloof, 
spiritualiteit en levensbeschouwing‖.  
 
In de vragenlijst van het onderzoek is geen definitie gegeven van ―God, geloof, spiritualiteit 
en levensbeschouwing‖. Hiermee kunnen de respondenten hun eigen invulling geven aan 
deze begrippen, maar is niet duidelijk wat hier precies mee bedoeld wordt.  
 
In de theorieën waarop het onderzoek zich baseert, zowel voor de operationalisatie van 
zingeving als voor de reflectie op de resultaten van het vooronderzoek,  komen wel definities 
en begripsbepalingen aan bod: Van der Lans‘ begrip van ‗zingeving‘ als voortdurende 
betekenisgeving, zijn onderscheid tussen alledaagse en existentiele zingeving, Engel die 
stelt dat de modellen die we hanteren ook bepalen (en beperken) wat we waarnemen, en 
Sulmasy die stelt dat spiritualiteit gaat over de relatie met het transcendente.  

 
Deze modellen en benaderingen laten zien dat wij mensen actief betekenis geven aan onze 
dagelijkse ervaring, en dat de mentale modellen die we hanteren mede bepalen wat we 
waarnemen. Existentiele zingeving, of ‗spiritualiteit‘, kan deel uitmaken van deze modellen, 
expliciet of impliciet. De betekenis die wij geven aan deze begrippen, of überhaupt de keuzes 
in de begrippen die we wel en niet hanteren, bepalen dan mede wat wij waarnemen op dit 
gebied en hoe wij betekenis geven aan onze ervaring.  
 
Deze theorieën sluiten aan bij bestaand wetenschappelijk onderzoek en theorievorming, 
zowel psychologisch onderzoek wat betreft ‗zingeving‘ als cognitieve activiteit, als 
godsdiensthistorisch en sociologisch onderzoek wat betreft de betekenis van het begrip 
‗spoiritualiteit‘.  

Zingeving 
In de vragenlijst van het onderzoek is geen definitie gegeven van het begrip 
‗zingevingsvragen‘. In de toelichting op het onderzoek wordt gesteld dat het op zowel 
alledaagse als existentiele zingeving betrekking heeft.  
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Voor mij is het niet duidelijk wat er bedoeld wordt met deze begrippen. Wat wordt er precies 
bedoeld met ‗alledaagse‘ en ‗existentiele‘ zingeving? Zijn dit twee verschillende domeinen? 
En als met ‗zingeving‘ zowel alledaagse als existentiele zingeving wordt bedoeld, waarom ligt 
de nadruk in het onderzoek dan klaarblijkelijk op existentiele zingeving? 
 
Dat was dus mijn eerste vraag: wat wordt er bedoeld met ‗zingeving‘, en wat is het 
onderscheid tussen alledaagse en existentiele zingeving? Deze vraag is uitgewerkt in het 
eerste gedeelte van de literatuurstudie in hoofdstuk 2. 

Spiritualiteit 
Het begrip ‗spiritualiteit‘, waar Sulmasy aan refereert, heeft in onze tijd en cultuur 
verschillende betekenissen. In met name de Angelsaksische literatuur wordt vaak een 
onderscheid gemaakt tussen religie en spiritualiteit (Wong & Vinsky 2009). Religie staat 
daarbij voor de traditionele georganiseerde religie, en spiritualiteit voor een persoonlijke 
invulling en individuele beleving en ervaring. Dit onderscheid is onderdeel van een 
verandering in geloofsopvattingen en een zoeken naar nieuwe levensbeschouwelijke 
zelfdefiniëringen. Voor verschillende personen kunnen deze begrippen verschillende 
betekenissen hebben. 
 
Het gebruik van het begrip ‗spiritualiteit‘ dient daarom met zorg te gebeuren. Explicitering van 
de verschillende betekenissen verheldert het vertoog hierover. Deze verschillende 
betekenissen wilde ik graag helder hebben.  
 
Dat was dus mijn tweede vraag: wat wordt er bedoeld met het begrip ‗spiritualiteit‘? Deze 
vraag is uitgewerkt in het tweede gedeelte van de literatuurstudie in hoofdstuk 3.  

Aandacht voor zingeving 
Een van de subvragen van het onderzoek is of “…het waarnemen van en omgaan met 
zinvragen afhankelijk [is] van de persoonlijke achtergrond van de arts” (Hijweege & Pieper 

2008).  
 
De eigen levensbeschouwing van de arts is onderdeel van deze persoonlijke achtergrond. 
Het lijkt voor de hand liggend dat de aandacht voor zingevingsvragen samenhangt met de 
eigen levensbeschouwing van de arts, en de betekenis die de arts zelf geeft aan het begrip 
‗zingeving‘.  

Levensbeschouwelijke groepen 
In onze tijd is er sprake van sterke veranderingen op het gebied van religie en zingeving. De 
aanhang van traditionele en institutionele vormen van religie en levensbeschouwing nemen 
af, maar daarvoor in de plaats komt ook een ongebonden spiritualiteit èn een groep voor wie 
religie en levensbeschouwing geen betekenis meer heeft. Deze groepen worden beschreven 
door de WRR in haar rapport ‘Geloven in het publieke domein‘ (Van de Donk e.a. 2006).  
 
De benadering van de WRR kan  als model dienen om de levensbeschouwelijke achtergrond 
van de artsen te beschrijven. Hiertoe dient eerst duidelijk te zijn welke groepen de WRR 
onderscheidt.  
 
Dit was mijn derde vraag: welke levensbeschouwelijke groepen onderscheidt de WRR? 
Deze vraag is uitgewerkt in het derde gedeelte van de literatuurstudie in hoofdstuk 4.  

Criteria voor de indeling in levensbeschouwelijke groepen 
Met behulp van deze indeling kan gekeken worden of de aandacht voor zingevingsvragen 
samenhangt met de levensbeschouwelijke achtergrond van de arts. Hiertoe moet wel 
duidelijk zijn welke criteria zijn gehanteerd om tot deze indeling te komen.  
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Dit was  mijn vierde vraag: welke criteria hanteert de WRR om tot haar groepsindeling te 
komen, en zijn deze criteria bruikbaar om in deze deelanalyse tot een levensbeschouwelijke 
groepsindeling te komen? De criteria worden beschreven in het derde gedeelte van de 
literatuurstudie in hoofdstuk 4. De vragen uit de vragenlijst die bruikbaar zijn om tot zo‘n 
groepsindeling te komen worden beschreven in hoofdstuk 5. En de daadwerkelijke 
constructie van levensbeschouwelijke groepen in deze deelanalyse wordt beschreven in 
hoofdstuk 7, waarin een eerste deel van het empirische materiaal geanalyseerd wordt. 

Karakterisering van de levensbeschouwelijke groepen 

De WRR beschrijft haar groepen aan de hand van een aantal karakteristieken, waaronder 
zingevingsdimensies en sociaal-demografische aspecten. Dit was mijn vijfde vraag: is het 
mogelijk om ook in deze deelanalyse tot een nadere karakterisering te komen? De vragen uit 
de vragenlijst die hoervoor bruikbaar zijn worden beschreven in hoofdstuk 5. De 
daadwerkelijke analyse van het onderzoeksmateriaal waarmee deze nadere karakterisering 
mogelijk wordt vindt plaats in hoofdstuk 8, waarin een tweede gedeelte van het 
onderzoeksmateriaal geanalyseerd wordt. 

Samenhang tussen levensbeschouwing en aandacht voor zingevingsvragen 

Ten slotte komt de finale vraag: is er een samenhang tussen de levensbeschouwelijke 
zelfdefiniëring van artsen en de aandacht voor zingevingsvragen? In hoofdstuk vijf wordt 
beschreven welke vragen uit de vragenlijst bruikbaar zijn om deze vraag te beantwoorden, 
en in hoofdstuk 7 vindt de analyse van een laatste gedeelte van het onderzoeksmateriaal 
plaats om deze vraag daadwerkelijk te beantwoorden. 

Probleemstelling deelanalyse 
Mensen geven actief betekenis aan hun ervaring. Deze betekenisgeving krijgt mede vorm 
door de mentale modellen en cultureel bepaalde voorstellingen die we al hebben, en bepaalt 
mede wat wij waarnemen en als zinvol ervaren. 
Ziekte kan dit proces van betekenisgeving verstoren, en zingevingsvragen oproepen. Wat 
artsen hiervan waarnemen en hoe artsen daarmee omgaan zal mede bepaald worden door 
hun eigen zingeving en de modellen die ze hanteren. 

Vraagstelling deelanalyse 
Hieronder volgen kort samengevat de onderzoeksvraag en de deelvragen van deze 
literatuurstudie en empirische analyse. 

Onderzoeksvraag 
Is er een samenhang tussen de levensbeschouwelijke zelfdefinitie van de arts en zijn of haar 
aandacht voor zingevingsvragen? 

Deelvragen 
Zingeving: wat wordt er bedoeld met zingeving, en wat is het onderscheid tussen alledaagse 
en existentiele zingeving? 
 
Spiritualiteit: wat wordt er bedoeld met het begrip ‗spiritualiteit‘? 
 
Levensbeschouwelijke zelfdefinitie:  

 Welke levensbeschouwelijke groepen onderscheidt de WRR? 

 Welke criteria hanteert de WRR om tot haar groepsindeling te komen, en zijn deze 
criteria bruikbaar om in deze deelanalyse tot een levensbeschouwelijke 
groepsindeling te komen? 

 Is het mogelijk om ook in deze deelanalyse tot een nadere karakterisering te komen? 

 Is er een samenhang tussen de levensbeschouwelijke zelfdefiniëring van artsen en 
de aandacht voor zingevingsvragen? 
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1.3. Leeswijzer 
Deze literatuurstudie en deelanalyse richten zich met name op theoretische explicitering van 
een aantal in het onderzoek gehanteerde begrippen, en de samenhang tussen 
levensbeschouwelijke zelfdefiniëring en de aandacht voor zingevingsvragen. Hiertoe is de 
volgende opbouw van deze studie gekozen. 
 
In hoofdstuk 2, ‗Zingeving en ziekte‘, wordt nader bekeken wat er bedoeld wordt met 
‗zingeving‘, en wat ‗zingeving‘ te maken heeft met ziekte. 
Van der Lans laat zien dat mensen voortdurend betekenis geven aan hun ervaring. Dit 
betreft met name de alledaagse zingeving, de gewone gang van zaken, maar ook vragen 
over het uiteindelijke doel en betekenis van het leven. Hierbij gaan we intuïtief er van uit dàt 
het leven doel en betekenis heeft. 
Ziekte verstoort deze intuïtieve betekenisgeving, en kan aanleiding geven tot 
zingevingsvragen. Als de ziekenzorg zich op de hele mens richt zal ze ook hier aandacht aan 
moeten geven. Volgens Engel beperkt de medische zorg zich tot de biologische aspecten 
doordat ze een beperkt model van ziekte hanteert. Dit model moet uitgebreid worden met 
psycho-sociale aspecten. Sulmasy betoogt dat ook zingeving onderdeel moet zijn van dit 
model. Hiertoe introduceert hij het begrip ‗spiritualiteit‘, maar dit roept de vraag op wat er 
precies met dit begrip bedoelt wordt. 
 
In hoofdstuk 3, ‗Spiritualiteit‘, wordt de betekenis van het begrip spiritualiteit onderzocht. 
Hiertoe wordt eerst gekeken naar de betekenis van het begrip ‗religie‘, waar ‗spiritualiteit‘ van 
oudsher aan gekoppeld is. Het blijkt dat beide begrippen in de loop van de geschiedenis van 
betekenis zijn veranderd.  
In de benadering van beide begrippen kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
transcendente en naturalistische benaderingen. De eerste benadering gaat uit van een 
transcendente werkelijkheid waar religie betrekking op heeft. De tweede benadering gaat uit 
van een naturalistische benadering waarin ‗transcendentie‘ niet aan de orde is. 
 
In hoofdstuk 4, ‗Leefstijlen‘, wordt duidelijk dat het onderscheid tussen ‗religie‘ en 
‗spiritualiteit‘, en tussen transcendente en naturalistische wereldvisies, terug te vinden is in 
hedendaagse levensbeschouwingen.  
De Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid stelt in haar rapport ‗Geloven in het 
publieke domein‘ (Van de Donk e.a. 2006) dat er sprake is van veranderingen op 
levensbeschouwelijk en religieus gebied. Voorheen konden mensen ingedeeld worden op 
basis van hun lidmaatschap van de diverse religieuze denominaties. Deze institutionele 
religie verliest sterk aan betekenis. Daarvoor in de plaats komen er nieuwe vormen van 
zingeving: ongebonden spirituelen en humanisten, en mensen voor wie religie en 
levensbeschouwing helemaal geen betekenis meer hebben. Deze veranderingen kunnen 
beschreven worden als ‗leefstijlen‘: manieren van leven die de identiteit vormen van mensen, 
en waar de levensbeschouwing een onderdeel van is, maar niet allesbepalend. Deze 
leefstijlen, en de wijze waarop ze geconstrueerd zijn,  worden beschreven in dit hoofdstuk 
 
In hoofdstuk 5, ‗De vragenlijst‘, wordt toegelicht welke vragen daadwerkelijk geanalyseerd 
zijn in deze deelanalyse om te komen tot vier levensbeschouwelijke groepen, een nadere 
karakterisering van deze groepen, en de samenhang tussen de levensbeschouwelijke 
achtergrond en de aandacht voor zingevingsvragen.  
  
In hoofdstuk 6, ‗Analysemethode‘, wordt een korte toelichting gegeven op de hercodering 
van leeftijdsklassen en specialisten. Deze hercodering is toegepast om de 
antwoordcategorieën van deze vragen terug te brengen tot een overzichtelijker aantal. 
Vervolgens wordt er een toelichting gegeven op de gebruikte analysemethode. In de analyse 
is gebruikt gemaakt van beschrijvende statistiek, en is de chi-kwadraat toets gebruikt om 
mogelijke samenhangen op te sporen. 
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In hoofdstuk 7, ―Constructie van de levensbeschouwelijke groepen‖, vindt de analyse van 
een eerste gedeelte van het empirisch materiaal plaats. Hierin wordt uitgelegd hoe de 
indeling van de respondenten in vier levensbeschouwelijke groepen, namelijk traditioneel-
religieus, spiritueel, levensbeschouwelijk en ‗niks‘, tot stand is gekomen.  
 
In hoofdstuk 8, ―Analyse van de onderzoeksgegevens‖, wordt een analyse gegeven van een 
tweede gedeelte van het empirisch materiaal. De vier groepen worden gekarakteriseerd op 
religiositeit, bronnen van steun, specialisme, sexe en leeftijd. Deze karakteristieken vormen 
enigerlei overeenkomst met de karakterisering van de WRR. 
In aanvulling hierop volgt een verdere karakterisering aan de hand van de kennisbronnen en 
vaardigheden die de artsen gebruiken, en de verwachtingen die zij waarnemen bij hun 
patiënten. 
Daarna gaan we kijken of de verschillende groepen daadwerkelijk verschillen in hun 
benadering van patiënten. Eerst wordt er gekeken of ze verschillen in het waarnemen van 
gevoelens, omdat gevoelens een signaal kunnen zijn voor de aanwezigheid van 
zingevingsvragen. Daarna komen we bij de centrale vraag: zijn er verschillen in de aandacht 
voor zingevingsvragen? 
 
In hoofdstuk 9 volgt een discussie van de resultaten en de analyse hiervan. Eerst wordt er 
gekeken naar de indeling in vier levensbeschouwelijke groepen. Welk beeld krijgen we hier 
van, en vertoont dit beeld overeenkomst met de indeling van de WRR? Vervolgens worden 
de vaardigheden en verwachtingen bediscussieerd, en de waarneming van gevoelens. Ten 
slotte komen we weer bij de centrale vraag: het belang van en aandacht voor 
zingevingsvragen. 
 
In hoofdstuk 10 worden de conclusies uit deze literatuurstudie en deelanalyse getrokken. Om 
te beginnen volgt er een korte recapitulatie van de literatuurstudie naar ‗zingeving‘ en 
‗spiritualiteit‘. Vervolgens wordt een korte karakterisering gegeven van de vier 
levensbeschouwelijke groepen, en de samenhang met de aandacht voor zingevingsvragen.   
 
In de Appendix is de vragenlijst bijgevoegd. 
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H2. Zingeving en ziekte 
In dit hoofdstuk zal ik Van der Lans, Engel en Sulmasy verder introduceren.  
Van der Lans stelt dat zingeving van belang is om ons te kunnen oriënteren in de wereld. Het 
is een dynamisch proces, waar zowel cognitieve als psycho-sociale aspecten een rol in 
spelen. In dit proces worden mentale modellen gevormd, die voor een groot deel bepalen 
hoe wij de wereld waarnemen.  
Engel stelt dat deze modellen onze waarneming effectief kunnen richten op relevante 
informatie, maar onze waarneming ook kan beperken. In de medische wetenschap uit zich 
dat in de focus op biologische aspecten van ziekte, met uitsluiting van psycho-sociale 
aspecten. Sulmasy stelt dat ook zingeving, of spiritualiteit, hierdoor wordt buitengesloten. 
Engel en Sulmasy geven beiden een aanzet tot modellen waarin die psychosociale en 
zingevingsaspecten wel een plaats krijgen. Maar ook deze modellen filteren, op hun manier, 
de waarneming. 

2.1. Zingeving 

Zingeving is betekenisgeving 
De wereld waar wij in leven is niet ‗vanzelf-sprekend‘. Wat wij erváren als vanzelfsprekend, 
zijn betekenissen die we continue toekennen aan onze ervaringen. Zonder deze 
betekenisgeving, of zingeving, zouden we verloren zijn in deze wereld. Betekenisgeving 
maakt het mogelijk als soort om in leven te blijven en voort te bestaan (Bering 2010). 

Zingeving 
Van der Lans noemt dit ‗zingeving‘: 

 
“Zingeving verwijst naar het complex van cognitieve en evaluatieve processen die bij het 
individu plaatsvinden bij diens interactie met de omgeving en die resulteren in motivationele 
betrokkenheid en psychisch welbevinden” (Van der Lans 2006, p.84) 

 

Zingeving is een biologische behoefte van de mens, die van belang is om ons te kunnen 
oriënteren in de wereld, en te kunnen beoordelen of iets van belang is voor ons. Hierdoor 
kunnen we tot doelgericht handelen over gaan.  
 
Aan ervaringen wordt actief betekenis gegeven, maar nieuwe ervaringen beïnvloeden ook 
het bestaande zingevingsysteem. Als dit tekort schiet kan dit leiden tot een aanpassing van 
het zingevingsysteem, maar ook tot een zingevingscrisis. 

Dagelijkse zingeving 
Van der Lans maakt een onderscheid tussen dagelijkse zingeving en existentiele zingeving. 
Hij stelt dat: 

 
“elke menselijke waarneming [is] in feite een zingevende activiteit, vanwege de altijd 
aanwezige intentionaliteit en duiding van het waargenomene aan de hand van aangeleerde 
betekeniscategorieën […] De constituerende elementen van zinbeleving […] zijn dus in de 
alledaagse waarneming al aanwezig (Van der Lans 2006, p.80). 

 

We geven voortdurend betekenis aan datgene wat we waarnemen en ervaren, om ons te 
kunnen oriënteren en richting te geven aan ons handelen. Andersom geven ‗de gewone 
dingen‘ ook betekenis aan ons leven: de dagelijkse routines, de naasten die ons vertrouwd 
zijn. Schrojenstein-Lantman verwoord dit in zijn beschrijving van de verstorende werking van 
ziekte: 

 
“Gelukkig is de operatie achter de rug, de darmverstopping is verholpen, ik heb een tijdelijke 
stoma, en het gaat allemaal veel beter. Men heeft mij verteld dat ik helemaal de oude zal 
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worden, zonder gedoe, U begrijpt wel. Het zal wel even duren, maar we redden het. Ik zal 
altijd graag op het bankje op het plein met die andere mannen te kletsen, zonnetje in de rug 
en de schaduw van de dorpskerk, daar verlang ik weer naar terug. En dan zal ik tegen mezelf 
kunnen zeggen (nadenkend, en tikt zichzelf op de borst): „Kijk, dat ben ik‟” (Schrojenstein 
Lantman 2007, p.52). 

Existentiele zingeving 
Existentiele zingeving is aan de orde als we geconfronteerd worden met de grenzen van 
onze kennis of verbeelding: 

 
“Voor het onbekende waarmee mensen zich geconfronteerd voelen wanneer zij in de 
zelfervaring op de grenzen van hun verbeelding stuiten, zijn traditioneel de termen 'das 
Ungeheuere', het 'Jenseitige', 'das unbekannte Andere' gebruikt. Religies hebben, door middel 
van hun mythen en symbolen, mensen altijd in staat gesteld om zich daar een voorstelling van 
te maken. 
In het begin van de twintigste eeuw heeft Marett […] in een studie naar de universle 
psychologische grondslag van de religies betoogd dat die gelegen is in gevoelens van vrees 
en verwondering – vaak in reactie op concreet lichamelijke confrontaties met het onbekende 
en met begrensdheid – waarvoor de mens geen redelijke verklaring kan geven en die daarom 
het besef oproepen van iets geheimzinnigs, iets bijzonders, iets dat ondoorgrondelijk en 
anders is dan het gewone” (Van der Lans 2006, p.88-89). 

 
Godsdienst komt pas om de hoek kijken “… als zich een zingevingsprobleem voordoet en de 
alledaagse zingevingsbronnen niet meer toereikend zijn om dat op te lossen” (Van der Lans 

2006, p.83). Dan biedt de godsdienst de beelden en zingevingsmodellen waarmee betekenis 
wordt gegeven aan deze ervaringen. 

Cultuur en levensbeschouwing 
De mens hoeft deze zingeving niet vanaf nul op te bouwen. De cultuur reikt vele verklaringen 
en modellen aan, die tezamen zin geven: 

 
“Bij het zingeven aan allerlei alledaagse situaties, maar ook in niet-alledaagse kritieke 
omstandigheden, maken mensen spontaan gebruik van culturele modellen […] De cultuur is 
daarmee de belangrijkste zingevingsbron” (Van der Lans 2006, p.85). 

 
Religie is onderdeel van deze culturele modellen: 
 

“Vanuit dit gezichtspunt wordt dan duidelijk dat religie en andere levensbeschouwingen 
culturele symboolsystemen zijn, waarvan het bestaan en voortbestaan functioneel 
verklaarbaar is” (van der Lans 2006, p.75). 
 

Deze culturele modellen zijn veranderlijk, zoals we bijvoorbeeld kunnen zien in de Bijbel, 
waarin crossreferenties voorkomen, en verschillende, hervertelde versies van dezelfde 
verhalen (Toorn 2009), maar ook bijvoorbeeld in de opkomst van een tegencultuur in de 
jaren ‘60 (Büch 1986).  

Stress en zingeving 
Ziekte kan een bron van stress zijn. Stress vormt een aanslag op het welzijn van mensen. 
Zingeving speelt bij stress en het verwerken hiervan.  
 
De beleving van stress wordt mede bepaald door de betekenis die er aan wordt gegeven. 
Individuele  en sociaal-psychologische factoren zijn van invloed op deze betekenisgeving: 
het wereldbeeld, het waardesysteem, het zelfbeeld, identificatiemodellen (Van der Lans 2006 
p.103-105).  
 
Het onderkennen van stress, het herkennen van de zingeving die hierbij in het geding is, en 
het bewust zoeken naar een nieuwe levensstrategie vormen volgens Van der Lans adequate 
coping-strategieën. Het creëren van een geloofwaardig verhaal waar de stresservaring 
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betekenis in krijgt, bijvoorbeeld door het herschrijven van het levensverhaal, is een manier 
om hier vorm aan te geven.  
 
Religie kan hier een ondersteunende rol bieden, doordat “… de beelden en verhalen of 
mythen waarmee men door socialisatie in een religieuze traditie vertrouwd is, een model 
bieden” (Van der Lans 2006, p.110). Religie biedt ook verklaringen, een waardensysteem en 
een zelfbeeld waarmee betekenis kan worden gegeven aan gebeurtenissen (Van der Lans 
2006, p.106-107).  
 
Deze ondersteunende rol is niet voorbehouden aan religie; ook andere, niet-religieuze 
levensbeschouwingen kunnen deze functie vervullen (Van der Lans, p.116). 
 
Het tekortschieten van zingevingsmodellen kan een negatieve invloed hebben op het 
omgaan met nieuwe ervaringen. Veel psychische problematiek zou in wezen 
zingevingsproblematiek zijn “…door het feit dat het oude religieuze wereldbeeld voor 
mensen niet langer toegankelijk is” (Van der Lans 2006, p.72). In hoofdstuk drie zullen we 
zien dat er ook nieuwe vormen van zingeving ontstaan die deze leemte opvullen. 

2.2. Medische zorg en zingeving 
Om werkelijk effectief te zijn zal de medische zorg zich ook op deze aspecten van het ziek-
zijn moeten richten, en niet alleen op de bio-medische aspecten van ziek-zijn (Engel 1977; 
Sulmasy 2002). 

Engel en het bio-medisch model 
Engel was een psychiater die in zijn werk als psychiater merkte dat de manier waarop artsen 
naar ziekte kijken beperkend werkt op wat ze waarnemen. In het destijds dominante bio-
medisch model wordt ziekte gereduceerd tot een biologisch probleem. Hierbij worden 
psycho-sociale aspecten genegeerd, terwijl ze een wezenlijk bestanddeel vormen van het 
ziek-zijn, zowel wat betreft de oorzaken van ziekte als wat betreft de beleving en impact 
(Engel 1977). 

Bio-medisch model 
In het biomedische model is de taak van de dokter om deze processen te herstellen tot hun 
oorspronkelijke werking. 
Het is een wetenschappelijk model: het gaat uit van objectieve waarneming en toetsbare 
hypotheses. De basis voor dit model ligt in de vroeg-moderne periode, waar zowel de kerk 
als de opkomende wetenschap er belang bij hadden om een onderscheid te maken tussen 
lichaam en geest.  
Het lichaam, in de visie van de kerk, was de zetel van de ziel, en als zodanig niet meer dan 
een instrument, een drager van de entiteit waar het wezenlijk om ging: “…a weak and 
imperfect vessel for the transfer of the soul from this world to the next” (Engel 1977 p. 131). 

Daarom was het ook niet (meer) bezwaarlijk om toestemming te geven voor dissectie, het 
opensnijden van lichamen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. 
De wetenschap op haar beurt maakte gebruik van de wiskunde om die fysieke werkelijkheid 
te beschrijven. Het onderscheid tussen lichaam en geest werd filosofisch onderbouwd door 
Descartes (Störig 2000, p.339-343).  

Bio-psychosociaal model 
In dit bio-medisch model is dus geen ruimte voor psychische en sociale aspecten, terwijl die 
wel mede bepalen hoe ziekte gezien wordt, of iemand zichzelf als ‗ziek‘ ziet, hoe ziekte 
ontstaat, en hoe iemand omgaat met ziekte.  
 
Engel stelt niet rechtsreeks dat deze aspecten deel uitmaken van ‗ziekte‘ en ‗gezondheid‘, 
maar dat onze definities van ‗ziekte‘ en ‗gezondheid‘ bepalen wat we waarnemen en wat we 
behandelbaar achten: 
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“Concepts determine what are considered the proper boundaries of professional responsibility 
and how they influence attitudes and behavior with patients” (Engel 1977, p.129) 

 

Het biomedische model is duidelijk een krachtig model: het stelt ons in staat om ziekte te 
begrijpen en te behandelen. Maar ten koste van ons ruimere begrip van ziekte, en ten koste 
van ons begrip van mens-zijn. Dit nu wil Engel ondervangen door bij de definiëring van 
‗ziekte‘ en ‗gezondheid‘ niet alleen uit te gaan van de biologische aspecten, maar ook 
psychische en sociale aspecten te zien als onderdeel van wat het voor ons betekent om 
‗ziek‘ of ‗gezond‘ te zijn. 

Sulmasy en het bio-psychosociaal-spiritueel model 
Sulmasy is een pater die werkt in de palliatieve zorg. Hierin wordt nog meer gevraagd dan de 
psycho-sociale factoren: geconfronteerd met eindigheid speelt ook de menselijke 
betekenisgeving hierin een rol. Sulmasy geeft hieraan in zijn model aandacht.  

Bio-psychosociaal-spiritueel model 
Sulmasy stelt dat het BPS-model nog niet volledig is: wat ontbreekt is het spirituele  of 
zingevingsaspect. Hij stelt dat zowel patiënten als artsen een gemis ervaren in het gangbare 
medische denken: 
 

“But the experience of both patients and practitioners at the dawn of the 21
st
 century is that the 

reductivist, scientific model is inadequate to the real needs of patients who are persons. 
Having cracked the genetic code has not led us to understand who human beings are, what 
suffering and death mean, what may stand as a source of hope, what we mean by death with 
dignity, or what we may learn from dying persons. All human persons have genomes, but 
human persons are not reducible to their genomes. To paraphrase Marcel (1949), a person is 
not a problem to be solved, but a mystery in which to dwell. To hold together in one and the 
same medical act both the reductivist scientific truths that are so beneficial and also the larger 
truths about the patient as a human person is the really enormous challenge health care faces 
today” (Sulmasy 2002, p.25). 

 
In Sulmasy‘s visie moet dit mysterie onderdeel zijn van de wijze waarop patiënten benaderd 
worden: 

 
“…genuinely holistic health care must adress the totality of the patient‟s relational existence – 
physical, psychological, social and spiritual” (Sulmasy 2002, p.24) 

Spiritualiteit en transcendentie 
Sulmasy geeft hiertoe een aanzet in zijn ‗bio-psychosociaal-spiritueel model‘ (BPSS).  
In dit model is spiritualiteit “…a person‟s relationship with transcendence” (Sulmasy 2002, 
p.24). Sulmasy geeft expliciet géén definitie van ‗transcendence‘:  
 

“Spirituality refers to an individual‟s or a group‟s relationship with the transcendent, however 
that may be construed” (Sulmasy 2002, p.25).  

 
Er zijn wel een aantal aanwijzingen wat Sulmasy hier bedoelt: 

 
 “...dying raises for the patient questions about the value and meaning of his or her life, 
suffering, and death” (p.26) 
 
“Each person must live and die according to the question of whether life or death has a 
meaning that transcends both life and death” (p.26) 
 
“...everyone who searches for ultimate or transcendent meaning can be said to have a 
spirituality” (p.25) 
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‗Het transcendente‘ lijkt hier betrekking te hebben op het proces van existentiele zingeving. 
Maar er kan ook mee bedoeld worden dat er een transcendente werkelijkheid buíten ons 
bestaat, zoals Sulmasy suggereert: 

 
“…illness disturbs relationships both inside and outside the body of the human person […] 
Outside the body […] the relation between the patient and the transcendent” (Sulmasy 2002, 
p.26). 

 

Sulmasy breidt het bio-psychosociaal model dus wel uit met een spirituele component, maar 
roept hiermee ook de vraag op wat hij precies bedoelt met ‗spiritualiteit‘. In het volgende 
hoofdstuk zullen we nader ingaan op de vraag wat er bedoeld kan worden met ‗spiritualiteit‘. 

2.3. Conclusie 
Wij geven voortdurend betekenis aan onze ervaring; we scheppen letterlijk onze wereld. Dat 
we dit doen, en zelfs de manier waarop we dat doen, is biologisch geconstitueerd. Het 
vergroot onze overlevingskansen als soort. Bij deze betekenisgeving maken we gebruik van 
mentale modellen. Deze filteren en selecteren onze waarneming, waardoor we effectiever en 
efficiënter kunnen handelen: we hoeven niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. 
 
Ziekte kan de alledaagse gang van zaken verstoren, en zingevingsvragen oproepen. Of 
artsen hier aandacht voor hebben hangt mede af van de zingevingsmodellen die artsen zelf 
hanteren. Deze zingevingsmodellen kunnen artsen ook beperken. In de medische 
wetenschap legt het bio-medische model de nadruk op biologische aspecten van ziekte, met 
uitsluiting van de psycho-sociale en zingevingsaspecten van ziek-zijn. De aandacht hiervoor 
kan vergroot worden door het gebruik van modellen, waarin wel ruimte is voor deze 
aspecten. 
 
Het bio-psychosociale model van Engel heeft de aanzet gegeven om ruimte te scheppen 
voor psycho-sociale aspecten. Het model van Sulmasy tracht hetzelfde te doen voor 
zingevingsaspecten.  
 
Of artsen daadwerkelijk aandacht hebben voor zingevingsvragen moet blijken uit het 
onderhavige onderzoek. Of ze een bio-medisch of een uitgebreider model  hanteren in het 
contact met hun patiënten kan niet vastgesteld worden in het onderzoek. Maar we kunnen 
wel proberen om een karakterisering te geven van de levensbeschouwelijke achtergrond van 
de artsen, en onderzoeken of de aandacht voor zingevingsvragen hiermee samenhangt. Dit 
is het onderwerp van hoofdstuk vier en van de empirische analyse 
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H3. Spiritualiteit 
Sulmasy definieert ‗spiritualiteit‘ als de ―relationship with the transcendent‖ (Sulmasy 2002). 
In hoofdstuk 2 zagen we dat niet duidelijk wordt wat hiermee bedoeld wordt, waarmee ook 
niet duidelijk wordt wat Sulmasy bedoelt met ‗spiritualiteit‘. Het laat ruimte voor de 
persoonlijke invulling van de lezer. Toch bleef bij mij de nieuwsgierigheid bestaan wat er 
bedoeld wordt met het begrip spiritualiteit. Daarom wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op 
de betekenis van dit begrip, door ook andere auteurs erbij te betrekken. Het begrip 
‗spiritualiteit‘ lijkt meerdere betekenissen te hebben, die afhangen van de culturele en 
historische context waarin het gebruikt wordt. 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst kort ingegaan op het begrip ‗religie‘, omdat volgens de 
traditionele definities spiritualiteit een onlosmakelijk onderdeel is van religie. Hierbij wordt 
een onderscheid gemaakt tussen substantiele en functionele benaderingen van religie. 
Vervolgens gaan we in op hedendaagse definities van spiritualiteit, en zullen we zien dat het 
begrip een betekenis heeft gekregen in oppositie tot religie, maar nog steeds veel te maken 
heeft met de traditionele betekenis. 

3.1. Religie 
Het begrip ‗religie‘ heeft historisch gezien verschillende betekenissen. Deze verschillende 
betekenissen zijn  nog steeds terug te herkennen in hedendaagse benaderingen van religie. 

Historische ontwikkeling van het begrip ‘religie’ 
Het begrip ‗religie‘ is een relatief modern begrip. Het is afgeleid van het Latijnse zelfstandig 
naamwoord ‗religio‘. Dit zelfstandig naamwoord kan twee verschillende werkwoorden als 
herkomst hebben: ‗religare‘ en ‗relegere‘. 
 
„Religare‟ wordt genoemd door Lactantius, en betekent ‗verbinden‘. Deze betekenis is terug 
te vinden in de opvatting dat “religie met objectieve werkelijkheden te maken heeft, met dat 
buiten de mens waarmee hij/zij is verbonden in religie” (Van de Donk & Plum 2006, p.37). 
„Relegere‟ wordt genoemd door Cicero,  en betekent ‗weer opnemen‘, ‗herlezen‘ en 
‗bedenken‘. Deze betekenis is terug te vinden in de opvatting dat ―religie primair te maken 
heeft met de subjectieve houding, met de betrokkenheid waardoor men verbonden is” (Van 
de Donk & Plum 2006, p.37).  
 
In de middeleeuwen werden verschillende begrippen gebruikt om het gebied van religie aan 
te duiden:  

 
“Men had het over „fides‟ (geloof), „leges‟ of „sectae‟, waarbij men „fides‟ vooral gebruikte om 
het eigen – dat wil zeggen christelijke – religie aan te duiden en „leges‟ en „sectae‟ om 
vreemde religies aan te duiden. „Religio‟ stond in die tijd nog louter en alleen voor de verering 
van of vrees voor God” (Van de Donk & Plum 2006, p.38) 

 

In de moderne tijd verandert het begrip ‗religio‘ van betekenis. Het krijgt de algemenere 
betekenis van ‗de relatie tot God‘, iets dat alle mensen hebben. Vervolgens krijgt het de 
moderne betekenis van 

 
“…een ten opzichte van het eigen geloof neutrale term die het gemeenschappelijke van alle 
concrete religies probeert te benoemen en die niet meer de eigen religie als de enige ware 
religie tot maatstaf verheft” (Van de Donk & Plum 2006, p.38). 

 

Hiermee is het een westers begrip, in haar zoeken naar algemene kenmerken ((Van de Donk 
& Plum 2006) 
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Moderne onderscheidingen 

Substantiele en functionele benaderingen 
Het onderscheid tussen ‗religare‘ en ‗relegere‘ is ook in de moderne tijd terug te vinden (Van 
de Donk & Plum 2006). De WRR spreekt in dit verband van essentialistische en 
functionalistische benaderingen (Van de Donk & Plum 2006). Pargament maakt het 
onderscheid tussen substantiële en functionele definities van religie (Pargament 1997).  
Substantiële definities richten zich op de inhoud van definities: wàt geloven mensen, wat zien 
ze als uiteindelijke grond van onze werkelijkheid? Functionele definities richten zich op de 
vraag wat de functie van religie is.  

Transcendente en naturalistische benaderingen 
Een tweede onderscheid dat gemaakt kan worden is het onderscheid tussen transcendente 
en naturalistische benaderingen: 

 
“Transcendentalists theorize religion in terms of the superhuman (or supernatural), where the 
human responds to a superhuman reality, whereas non-transcendentalists theorize religion in 
human terms – be it on the basis of biology, symbolization, cognition, communication, 
rationality, culture, or other qualities and dimensions of the human” (Stausberg 2009, p.12) 

 

Het is niet alleen een wetenschappelijk onderscheid, maar ook een levensbeschouwelijk 
onderscheid: “We are ultimately dealing with a metaphysical divide here” (Stausberg 2009, 
p.12). Dit onderscheid werpt een verhelderend licht op Sulmasy‘s uitspraken over ‗het 
transcendente‘: uitspraken over het transcendente zijn zinvol in zoverre als men zelf gelooft 
in het bestaan van een ‗transcendente werkelijkheid‘. Het bestaan hiervan kan verworpen 
worden op wetenschappelijke of redelijke gronden (id. p12), maar zo‘n stellingname is 
tegelijkertijd ook een levensbeschouwelijke stellingname. Uitspraken over religie kunnen dus 
nooit strikt wetenschappelijk of objectief zijn; de persoonlijke levenssfeer wordt er ook in 
geraakt. 

Een definitie van religie 
Koenig, een psychiater die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar religie en geestelijke 
gezondheid, geeft een definitie van religie waarin verschillende aspecten van religie 
genoemd worden:  
 

“Religie kan worden gedefinieerd als een systeem van overtuigingen en gewoonten van een 
gemeenschap, in stand gehouden door rituelen waarin men zijn erkentelijkheid betuigt over, 
eerbied toont voor, eer bewijst aan, toenadering zoekt tot, of het Heilige, het Goddelijke, God 
(in westerse culturen), of de Ultieme Waarheid, de werkelijkheid of het nirwana (in oosterse 
culturen)”  (Koenig 2010 p.19) […] Maar als er geen verband bestaat met religie of het 
bovennatuurlijke, zal ik een geloof, ritueel of ervaring niet spiritueel noemen. Dan zou ik het 
humanistisch noemen” (id., p.25). 

 

In deze definitie herkennen we religie als ‗religare‘, en het onderscheid tussen transcendente 
en naturalistische benaderingen. Maar Koenig noemt ook nog andere aspecten: religie als 
een cultureel zingevingssysteem, dat onderdeel is van het sociale leven. 
 
We zien hier ook waarom de begrippen ‗zingeving‘ en ‗religie‘ tot verwarring kunnen leiden 
als ze als synonieme begrippen worden gebruikt. Zowel transcendente als naturalistische 
levensbeschouwingen zijn vormen van zingeving; in die zin zijn ze synoniem. Maar religie als 
transcendentie staat tegenover ‗humanisme‘ als niet-transcendente levensbeschouwing. In 
die zin zijn het tegenovergestelde begrippen. 

Conclusie 
Het begrip ‗religie‘ is in de loop der tijd van betekenis verandert. In onze tijd is het een term 
die ‗het gemeenschappelijke van alle concrete religies probeert te benoemen ‘ (Van de Donk 
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& Plum 2006, p.38). Het verwijst naar het geloof in een ‗transcendente‘ werkelijkheid, en het 
middels rituelen en geloofservaring in relatie staan tot die werkelijkheid.  
In de benaderingen van het begrip ‗religie‘ kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
substantiële en functionele benaderingen, en tussen transcendente en naturalistische 
benaderingen. 

3.2. Spiritualiteit 
Volgens Koenig is spiritualiteit per definitie verbonden met religie: 

 
Omdat het woord spiritualiteit van oudsher is geassocieerd met religie of het bovennatuurlijke 
en religieuze taal met zich meebrengt, stel ik dat iets spiritueel genoemd kan worden als het 
op een of andere manier in verband te brengen is met religie […] Onder religie valt ook het 
zoeken naar, of het nastreven van het sacrale of het transcendente, zoals de maateenheid 
van de religieuze zoektocht zou heten” (Koenig 2010, p.24-25) 

 

Hier zien we de traditionele opvatting van religie en spiritualiteit terug. Maar er is ook een 
modern onderscheid waarin spiritualiteit juist tegenover religie wordt geplaatst (Wong & 
Vinsky 2008). 
 
Om dit te begrijpen zal ik eerst een kort overzicht geven van de historische ontwikkeling in 
het gebruik van het begrip ‗spiritualiteit‘ geven. Vervolgens worden de moderne en de meer 
traditionele betekenis verder beschreven. Ten slotte volgt nog een functionele definitie die 
spiritualiteit ziet als het geheel van alledaagse en existentiele zingeving. 

Historische ontwikkeling van het begrip spiritualiteit 
Het woord ‗spiritualiteit gaat terug op het Latijnse spiritualitas en het bijbelse roeach/pneuma. 
Het heeft de betekenis van in beweging gezet worden, van levend persoon zijn, en van 
gedrevenheid. Bijbels gezien heeft het de betekenis van gedreven worden door God 
(Waaijman 2000, p.359-360). Spiritualiteit staat voor een leven geleid door de Geest, in 
tegenstelling tot een leven dat zich verzet tegen deze invloed van de Geest (Wong & Vinsky 
p.1349).  
 
In de 11e eeuw verandert de betekenis. Spiritualiteit staat dan voor  de geestelijke kant van 
het leven, tegenover de stoffelijke en zintuiglijke kant. Spiritualiteit vertegenwoordigt ―de 
hemelse lichtsfeer tegenover de duistere wereld van de materie‖ (Waaijmans 2000, p.360). 
 
In de 13e eeuw krijgt ‗spiritualiteit‘ een maatschappelijke en een psychologische betekenis. 
Maatschappelijk duidt het het terrein van de geestelijkheid aan: “…de kerkelijke tegenover de 
tijdelijke goederen, het kerkelijk tegenover het wereldlijk gezag, de geestelijke stand 
tegenover de lekenstand, de geestelijke goederen tegenover de materiële bezittingen” 

(Waaijmans 2000, p. 360-361). 
Psychologisch duidt het het terrein van het innerlijk aan: “…zuiverheid van motieven, 
affecties, wilsintenties, innerlijke disposities, de psychologie van het geestelijk leven, de 
analyse van de gevoelens” (id., p.361). 

 
In de 17e en 18e eeuw wordt er onderscheid gemaakt tussen hogere en lagere vormen van 
spiritualiteit. ―Een spiritueel mens is iemand die ‗overvloediger en dieper dan de anderen‘ 
christen is‖ (Saint-Jure, in Waaijmans 2000, p.361). Maar het woord wordt ook geassocieerd 
met mystiek en quiëtisme, en krijgt  een negatieve betekenis.  
Mystiek krijgt in de 20ste eeuw een romantische betekenis. De Romantiek verheerlijkt het 
gevoel, als tegenwicht tegen de rationele geest. “Mystiek komt te liggen in de sfeer van de 
verhevigde emoties, de geniale ervaring, de uitzonderlijke beleving, voorbehouden aan een 
elite. De romantische mystiek is intuïtief en gevoelsmatig” (Waaijmans 2000, p.354). 

 
Na WOII werden spiritualiteit en religie begripsmatig van elkaar losgekoppeld (Waaijman 
2000, p. 361; Houtman & Aupers 2007). “Spiritualiteit [is]  een onbelast woord. „Spiritualiteit‟ 
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staat voor iets oningevulds, zoals „religiositeit‟, „geloofsbeleving‟ en „religieuze ervaring‟, 
termen die een gebied openhouden, dat nog niet door religieuze kaders is bezet” (Waaijman 

2000, p.361). Er ontstaat een nieuw discours waarin (humanistische) psychologie en 
mystieke tradities worden vermengd: het ‗ware zelf‘ kan bereikt worden door selfdisclosure, 
vrije expressie en meditatie (Houtman & Aupers 2007).  

Spiritueel-maar-niet-religieus 
Houtman en Aupers stellen dat deze nieuwe spiritualiteit een reactie is op de laat-moderne 
wereld, waarin traditionele zekerheden hun vanzelfsprekendheid verliezen, en personen een 
beroep moeten doen op hun eigen beleving en emoties. Spiritualiteit past in dit schema, door 
haar nadruk op de persoonlijke beleving (Houtman & Aupers 2007).  
 
Er is sprake van een flexibele combinatie van ideeën en praktijken: 

 
“Believing without belonging is now a common experience, as individuals seek elements of 
one or more faiths to meet their particular needs and aspirations, and there is greater fluidity of 
belief as people sample different aspects of religions, such as their forms of worship, culture 
and belief systems” (Hollins 2005, p.23) 

 
In de Angelsaksische wordt deze moderne vorm van spiritualiteit vaak aangeduid met de 
term ‗spiritual-but-not-religious‘ (Wong & Vinsky 2008). Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen spiritualiteit enerzijds en religie anderzijds (Connelly & Light 2003; Hollins 
2005; Houtman & Aupers 2007; Pesut e.a. 2008; Wong & Vinsky 2008; Paley 2009). 
Spiritualiteit staat hierbij voor de innerlijke beleving, het individuele aspect. Religie 
daarentegen staat voor de georganiseerde kant, de instituties die mensen in een bepaald 
patroon dwingen. 
 
In Nederland is de term ‗spiritualiteit‘ gangbaar als aanduiding voor deze moderne vorm van 
spiritualiteit. Het is niet alleen een onderscheid in de inhoud van spiritualiteit, maar is ook een 
aanduiding voor een groep mensen in onze samenleving die deze vorm van spiritualiteit 
aanhangt. De term ‗spiritualiteit‘ als (zelf)aanduiding is de vervanger van de term ‗New Age‘, 
die in de jaren ‘80 populair was (Houtman & Aupers 2007). De WRR gebruikt de term 
‗ongebonden spirituelen‘ (Kronjee & Lampert 2006).  
 
Paley stelt dat deze vorm van geloof zich inderdaad slechts marginaal uit in een  
commitment aan nieuwe religieuze bewegingen: 

 
“There is only one form in which this kind of spirituality appeals to more than a tiny minority of 
UK people, and that is the bowdlerized version found in books, magazine articles and 
weekend courses – the ones which promise self-improvement and enlightenment without any 
of the traditional costs: discipline, effort, changes in belief, or disruptions to established 
patterns of behavior […] In summary, the UK population appears to manage its spiritual life 
according to a very simple formula. The more specific and demanding the belief, the fewer 
people adopt it” (Paley 2007 p. 178). 

 
Het is een diffuus maar breed gedragen complex van geloofsopvattingen, dat door  internet, 
vrouwenbladen en boekhandels verspreidt en bekrachtigt wordt (Dekker 2007).  

Godgelijkvormigheid door innerlijke omvorming 
Deze moderne opvatting van spiritualiteit ligt in het verlengde van klassieke opvattingen over 
spiritualiteit, die wel aan religie zijn gekoppeld.  Waaijman stelt dat spiritualiteit het streven is 
naar ‗godgelijkvormigheid door innerlijke omvorming‘: 

 
“Het werkelijkheidsgebeid van de spiritualiteit  kan worden gedefinieerd als een godmenselijk 
betrekkingsgebeuren: een bipolair geheel, waarbinnen de goddelijke en de menselijke 
werkelijkheid wederkerig tot gestalte komen […] Dit werkelijkheidsgebied kan adequaat 
worden bestudeerd als omvormingsproces: het proces van wederzijds tot gestalte 
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(vorm)komen, dat zich tussen de goddelijke en de menselijke pool voltrekt (-ing), waarbij in het 
bijzonder de overgangsmomenten (-om) van belang zijn” (Waaijman 2000, p.424). 

 

Met andere woorden: de mens ontmoet God door zichzelf om te vormen in een betere 
persoon. 
 
Het streven van de spiritualiteit is ‗omvorming in gelijkvormigheid‘: 

 
“De hervorming is erop gericht de oorspronkelijke vorm van de mens, het beeld van God, te 
hervinden. Daartoe oriënteert zij zich op een vorm, die de oorspronkelijke gestalte present 
stelt: in het jodendom de Thora, in het christendom Christus, in het boeddhisme Boeddha, in 
de islam Mohammed” (id., p.460). 

 

 
Omvorming ontstaat onder andere doordat “…iemand zich het gekozen omvormingsmodel in 
gedrag, denken, willen, herinneren, gevoel en gerichtheid eigen maakt” (id., p.461).  

Spiritualiteit is betekenisgeving 
De Landelijke Richtlijn spirituele Zorg van het VIKC hanteert een brede, functionele definitie 
van spiritualiteit:  
 

“In deze richtlijn kiezen we voor de term ‘spiritualiteit' om het terrein van levensvragen aan te 
duiden.” (Leget e.a. 2010, internetbronnen). 

 
Het is een ‗werkdefinitie‘ die breder wordt gehanteerd in het veld van de palliatieve zorg:  
 

“Met spiritualiteit bedoelen we het levensbeschouwelijk en eventueel godsdienstig 
functioneren van de mens, waartoe wij ook de vragen van zinervaring en zingeving 
rekenen” (Jochemsen 2005). 

 

De definitie van Leget c.s. is een functionele definitie, die niet zozeer kijkt naar de inhoud van 
spiritualiteit en religie, als wel naar de functie er van. Het omvat zowel de alledaagse als de 
existentiele zingeving van Van der Lans.  

Conclusie 
Het begrip ‗spiritualiteit‘ is in de loop van de westerse geschiedenis van betekenis veranderd. 
Definities ervan zijn niet neutraal, maar mede bedoeld als standpuntbepaling in een cultureel 
debat over zingeving. Toch blijken de verschillende definities goed met elkaar in verband te 
brengen. 
 
Centraal hierin staat spiritualiteit als het streven naar godgelijkvormigheid door innerlijke 
omvorming. Van oudsher is dit een streven dat door kloosterlingen en andere geestelijken 
wordt nagestreefd. In strikte zin dient het begrip ‗spiritualiteit voor deze benadering 
gereserveerd te worden.  
 
Spiritualiteit als de relatie met ‗het transcendente‘ is hier nauw aan verwant. Deze opvatting 
zal met name herkenbaar zijn voor Christenen. ‗Het transcendente‘ verwijst daarbij naar een 
hoogste werkelijkheid buiten de persoon, ‗God‘. 
 
De moderne variant van dit streven naar godgelijkvormigheid mengt psycho-analyse en 
humanistische psychologie met meditatie en westers individualisme. Een populaire 
aanduiding in de Angelsaksiche wereld is ‗spiritueel-maar-niet-religieus‘. Hierin staat 
spiritualiteit voor individualiteit, moderniteit en vrijheid van geest, en religie voor instituties, 
ouderwets en aanpassing. Het is een opvatting waarin ‗spiritualiteit‘ onderdeel is van de 
moderne identiteitsvorming.  
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Zo bezien is er een grote continuïteit tussen traditionele en moderne spiritualiteit. En is ook 
duidelijk dat moderne spiritualiteit door en door idealistisch is: het streven naar de realisatie 
van een beter, ‗waar‘ zelf. Ironisch genoeg sluit dit uitstekend aan bij onze moderne cultuur 
waarin we voortdurend onze grenzen moeten verleggen en ‗beter‘ worden, en dus niet 

mogen zijn wie we zijn. 
 
Spiritualiteit als ‗het geheel van zingevingsvragen‘ ten slotte is een functionele definitie, 
waarin de nadruk ligt op het proces van alledaagse en existentiele zingeving. 

3.3. Conclusie 

De betekenis van ‘religie’ en ‘spiritualiteit’  
Spiritualiteit en religie zijn meerduidige begrippen. Bij het analyseren hiervan kunnen we een 
onderscheid maken tussen transcendente en naturalistische definities. 

Religie 
Religie kan verwijzen naar een externe werkelijkheid, of als een bepaalde subjectieve 
houding. De eerste opvatting tekent de meer traditionele vormen van geloof, in onze cultuur 
met name het Christendom. Dit vormt een afzetpunt voor velen die wel geïnteresseerd zijn in 
zingeving en spiritualiteit, maar de traditionele religie zien als te institutioneel en beperkend. 
De tweede opvatting is een meer wetenschappelijke benadering, die zich distantieert van 
uitspraken over ‗het transcendente‘. 

Spiritualiteit 
In de meer traditionele opvatting staat ‗spiritualiteit‘ voor de relatie met ‗het  transcendente‘, 
en de disciplines van ‗innerlijke omvorming‘ om deze relatie te verwerkelijken. In deze 
opvatting is het sterk verbonden aan traditionele religie. 
 
In de gangbare moderne betekenis wordt ‗spiritualiteit‘ gebruikt als aanduiding voor een 
moderne geloofsopvatting, waarin psychologie en mystieke tradities vermengd worden in het 
idee van het ‗ware zelf‘. Het is het streven om een beter mens te worden, het geleid worden 
door een ideaalbeeld dat men wil verwezenlijken. Moderne spiritualiteit sluit hiermee aan bij 
het moderne streven naar zelfverbetering, maar ook bij het religieuze streven naar 
verwerkelijking van een ideaalbeeld. 
 
Met spiritualiteit kan ten slotte ook het geheel van alledaagse en existentiele 
zingevingsvragen bedoeld worden. Dit is een functioneel gebruik van de term, die weliswaar 
ook plausibel is, maar wel bijdraagt aan de begripsverwarring.  

Verschillende betekenissen 
Het begrip spiritualiteit heeft dus verschillende betekenissen. Opvattingen van mensen over 
zingeving zijn geworteld in een specifieke context: hun cultuur, hun persoonlijke vorming, 
zelfs karaktereigenschappen. De veronderstelling dat de waarnemer neutraal is en niet van 
invloed is op wat er waargenomen wordt is niet meer te handhaven in onze tijd. Degene die 
uitspraken doet over ‗de‘ werkelijkheid zal zich ook rekenschap moeten geven van zijn of 
haar eigen context. In het geval van de begrippen ‗spiritualiteit‘ en ‗religie‘ betekent dit dat 
definities niet alleen beschrijvingen zijn van een ‗objectieve‘ werkelijkheid, maar ook een 
plaatsbepaling zijn van de auteur èn een bijdrage vormen aan de cultuurvorming (Van der 
Lans 2007).  
 
Deze verschillende betekenissen zullen altijd geëxpliciteerd moeten worden. Het gaat er dan 
ook niet om om dè definities te geven, maar om duidelijk te krijgen wèlke betekenis(sen) 
gehanteerd worden in verschillende situaties en contexten, welk belang die betekenissen 
hebben, en welk doel die betekenissen hebben in de sociale interactie. 
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In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat de vraag naar de betekenis van de begrippen 
‗religie‘ en ‗zingeving‘ niet alleen een theoretische discussie is. De veranderingen zijn 
waarneembaar in onze samenleving. Er zijn verschillende leefstijlen aan te wijzen die 
verschillen in de wijze waarop zij zin geven aan hun leven. Deze verschillende leefstijlen 
kunnen ook als model worden genomen om de levensbeschouwelijke positie van de 
onderzochte artsen te karakteriseren.  
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4. Leefstijlen 
In hoofdstuk drie zagen we dat er een modern onderscheid is tussen spiritualiteit en religie. 
Dit onderscheid is niet alleen een theoretische kwestie, maar is volgens de WRR ook een 
reëel onderscheid in moderne levensbeschouwingen. In haar rapport ‗Geloven in het 
publieke domein‘ (van de Donk e.a. 2006) constateert zij dat er weliswaar sprake is van een 
afname van traditionele, institutionele religie, maar dat religie ook andere vormen aanneemt 
en als zodanig een belangrijke rol blijft spelen voor velen. Daarnaast constateert de WRR het 
ontstaan van een groep die noch kerkelijk, noch religieus, spiritueel of anderszins 
levensbeschouwelijk is.  
 
In dit hoofdstuk zullen we nader ingaan op de bevindingen van de WRR. Eerst zullen de 
recente ontwikkelingen wat betreft secularisatie en transformatie van religie nader bekeken 
worden. Vervolgens zullen we ingaan op zes leefstijlen die de WRR onderscheidt en de 
moderne vormen van zingeving die deze groepen kenmerken: christenen, overige gebonden 
religieuzen, ongebonden spirituelen, humanistisch, gematigd humanistisch, niet-religieus 
niet-humanistisch.  

4.1. Veranderingen in de betekenis van religie 

Secularisatie en transformatie 
De 20ste eeuw liet een teruggang in kerklidmaatschap en geloof in traditionele religieuze 
leerstellingen zien. Deze teruggang werd verklaard met de secularisatiethese: de onttovering 
van de wereld door modernisering en rationalisering laten geen ruimte voor religie (Van de 
Donk & Jonkers 2006). 
 
Maar het blijkt dat religie nog steeds een rol speelt, maar in andere vormen. Er is niet alleen 
sprake van secularisatie, maar ook van een terugkeer of transformatie van religie: 

 
“Sommigen spreken zelfs van een „terugkeer‟ van religie […] áls er al sprake is van een 
terugkeer van religie, dan wel in verschijningsvormen die soms in weinig meer doen denken 
aan de religie die wij kenden: een vooral institutioneel gebonden vorm, die zich in een tamelijk 
overzichtelijk schema liet vangen” (Van de Donk & Jonkers 2006, p.14). 

 

Naast de traditionele religie onderscheidt de WRR een moderne spiritualiteit en een niet-
transcendente humanistische stroming. Maar ze ziet ook de opkomst van een groep zonder 
enige levensbeschouwelijke betrokkenheid. De WRR ziet dit als een zorgelijke ontwikkeling, 
omdat juist deze groep minder maatschappelijke betrokkenheid toont, en daarmee een 
bedreiging kan vormen voor de maatschappelijke cohesie: 

 
“Er is een scenario denkbaar waarin de onderscheiden categorieën in de bijdrage over 
zingeving (religieus, spiritueel, humanistisch en niet-religieus, niet-humanistisch) niet alleen 
een verdeling van leefstijlen onder de bevolking weergeven, maar ook de verschillende stadia 
van ontwikkeling voor de gehele bevolking die uitmonden in een groeiende aanhang van de 
niet-religieuze, niet-humanistische categorie. Dit zou een stijgend risico inhouden voor de 
sociale cohesie gezien de geringe maatschappelijke betrokkenheid van de laatste categorie” 
(Kronjee 2006, p.84). 

Van standenmaatschappij naar leefstijlmaatschappij 
Deze verschillen in levensbeschouwing laten zich niet meer beschrijven in termen van 
lidmaatschap van een levensbeschouwelijke zuil. 
 
Klassiek sociologisch onderzoek richt zich op het bestaan van verschillende klassen: 
groepen in de samenleving die zich onderscheiden door arbeid, inkomen en machtspositie. 
Deze indeling gold met name tot aan de industrialisatie in de 19e eeuw (Zanden 1997). Met 
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de industrialisatie ontstond een organisatiemaatschappij, waarin het lidmaastchap van 
organisaties de identiteit bepaalde. Voor Nederland gold het bijzondere patroon van de 
verzuiling, waarbij niet alleen de klasse, maar ook de kerk of politieke organisatie bepalend 
was voor een typering van de betreffende persoon (Kronjee 2006). 
 
In de hedendaagse samenleving werkt deze benadering niet meer. De 
organisatiemaatschappij heeft zich verder ontwikkeld tot de hedendaagse 
leefstijlmaatschappij, waarin identiteit ontleend wordt aan de leefstijl: 

 
“Een leefstijl is een manier van leven die tot uitdrukking komt in het sociale gedrag en de 
mentaliteit. Leefstijlen blijken veel verschil te maken en dikwijls, maar niet altijd, beter 
gedragsverschillen te verklaren dan de positie op de sociale ladder of in de 
organisatiemaatschappij […] De leefstijlmaatschappij bestaat uit sociale groepen die 
verschillen in in consumptief gedrag, in de arbeid die men verricht, in politieke orientatie, in 
ethische opvattingen en uiteraard tegelijkertijd ook in de zin die men geeft aan de 
werkelijkheid” (Kronjee 2006, p.77). 

4.2. Methodiek 
Bij de indeling in en karakterisering hebben Kronjee & Lampert een methodiek gebruikt 
(Kronjee & Lampert 2006). Deze methodiek zal ik hier beschrijven. In hoofdstuk zeven, bij de 
indeling van de respondentengroep van ons onderzoek in vier levensbeschouwelijke 
groepen, wordt deze methodiek deels herhaald. 

Totstandkoming van de vier leefstijlen 
Kronjee & Lampert hebben weliswaar niet de traditionele kerkelijke indeling als uitgangspunt 
genomen, maar religiositeit en spiritualiteit, en het behoren tot een levensbeschouwelijke, 
religieuze of spirituele groepering vormen wel twee van de drie criteria die ze hanteren. Het 
onderschrijven van humanistische waarden is het derde criterium (Kronjee & Lampert 2006, 
p.176-177). 

Religieuzen en spirituelen 
Ten eerste is de vraag gesteld of men spiritueel of religieus is ingesteld. Deze groep is 
vervolgens opgedeeld in degenen die zich tot een levensbeschouwelijke/religieuze/spirituele 
groepering rekent, en degenen die dit niet doen. De eerste groep zijn de christenen en de 
overige gebonden religieuzen, namelijk moslims en joden, hindoes en boeddhisten. De 
tweede groep zijn de ongebonden spirituelen. 

Humanisten en niet-religieus, niet humanistisch 
De groep die noch religieus/spiritueel is, noch zich rekent tot een groepering, is 
onderscheiden op humanistische waarden. Dit leverde een groep met humanistisch en 
gematigd humanistische personen op, en een groep die noch religieus noch humanistisch is, 
maar eerder als ‗hedonistisch‘ gekenschetst kan worden.   
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Bron: Kronjee & Lampert 2006, p.176 

 

Kenmerken van de leefstijlen 
Om de levensstijlen te kenmerken zijn vragen gesteld over zingeving en een groot aantal 
andere onderwerpen, waarvan slechts een gedeelte wordt genoemd in het WRR-rapport 
(Kronjee & Lampert 2006, p.171-172). 

Zingeving 
Zingeving werd gekarakteriseerd aan de hand van twee open vragen over zingeving, 
“respectievelijk over wat zin geeft aan het leven en hoe men dit in de keuzes die men maakte 
tot uitdrukking brengt. De antwoorden op deze open vragen zijn geïnventariseerd en 
geordend naar verschillende dimensies” (id. p.177). Deze dimensies zijn: sociaal/moreel 

(waaronder familie, gezin en vrienden), transcendentie (geloof in God of ‗iets‘), hedonisme 
(gericht op plezier en geluk), nihilisme (nergens in geloven), en overige. 
 
De nabije ander en het transcendente worden als belangrijkste bronnen van zingeving 
genoemd. In de uiting van zingeving blijkt hedonisme hoger te scoren dan transcendentie (id. 

p.177). 
 
Zowel de religieuze als de niet-religieuze groepen scoren hoog op de nabije ander als bron 
van zingeving. Het onderscheid tussen de religieuze en niet-religieuze groepen zit vooral in 
het belang van transcendentie, nihilisme en hedonisme (id. p.178). 
 
In hoofdstuk zeven zullen een aantal van deze dimensies ook gebruikt worden om de vier 
groepen die daar onderscheiden worden te karakteriseren, namelijk ‗transcendentie‘ en 
‗nihilisme‘.. 

Overige kenmerken 
De overige onderscheiden kenmerken zijn: burgerschapstijl (plichtsgetrouwen, pragmatici, 
verantwoordelijken en buitenstaanders), onderstromen (scores op een aantal 
levenswaarden), Schwartzwaarden (doelen die men nastreeft), esoterisch (interesse in 
esoterie), sociaal-demografisch (sexe, opleiding, leeftijd), media (favoriete tv-programma‘s 
en tijdschriften), charitatief (geven aan goede doelen), en diversen. 
 
In de analyse in hoofdstuk zeven zullen de demografische aspecten kort aan bod komen. 
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4.3. Beschrijving van de leefstijlen 
In deze paragraaf zullen de zes leefstijlen kort beschreven worden. Hierbij wordt 
vooruitgelopen op de indeling in vier groepen, door christenen en overige gebonden 
religieuzen onder één noemer te brengen, net zoals de humanisten en de gematigd 
humanisten.  
Vervolgens wordt ook nog aangegeven welke overeenkomsten er zijn met de definities van 
religie en spiritualiteit die we tegenkwamen in hoofdstuk drie. 

De leefstijlen 

Traditioneel gelovigen 

Christenen 
Dit zijn de mensen die aangeven spiritueel of religieus te zijn ingesteld, en tot een christelijke 
levensbeschouwelijke groepering kunnen worden gerekend. Deze groep vormt 25% van de 
onderzoekspopulatie van de WRR. Ze scoren hoog op zingeving ontleent aan 
transcendentie, zijn plichtsgetrouw, meer traditioneel, bescheiden, en hebben meer gevoel 
voor gemeenschapszin (Kronjee & Lampert 2006, p.186-187). 

Overige gebonden religieuzen 
De WRR-onderzoeksgroep telde 2,7% moslims en enkele joden, boeddhisten en 
hindoeïsten. Het betreft hier dus met name moslims, en dan vooral jongeren. Voor deze 
groep is transcendentie belangrijk, evenals familie en het leven naar geloofsregels. Eer, 
schaamte en reputatie spelen ook een belangrijke rol (id. p.187-189). 

Ongebonden spiritueel 
Dit zijn de mensen die aangeven spiritueel of religieus te zijn ingesteld, maar zichzelf niet tot 
een levensbeschouwelijke groepering te rekenen. 
Ze scoren hoog op zingeving ontleent aan transcendentie, richten zich op zelfontplooiing, en 
staan open voor zaken als alternatieve geneeswijzen en paranormale verschijnselen. 
 
Deze levensstijl is sterk individueel, met de nadruk op individuele, directe beleving. Toch is 
er wel sprake van gedeelde bronnen. Bladen als de Flow en de Happinez verstrekken de 
begrippen en achtergrondverhalen voor deze levensstijl, evenals de traditionelere 
vrouwenbladen, de boekhandels en het internet. Deze vormen een modern equivalent van 
de geloofsgemeenschap van vroeger, met een voortdurende herhaling en bevestiging van 
ideeën (id. p.184-186).  

Humanisten 
Humanisten zijn de mensen die zich niet religieus of spiritueel noemen, maar wel 
humanistische waarden aanhangen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gematigd 
humanisten en humanisten.  

Gematigd humanisten 
De gematigd humanisten zijn hedonistisch, gericht op plezier en de directe naasten (id. 
p.182).  

Humanisten 

De humanisten zijn moreel ingesteld. Ze ontlenen zingeving aan hun naasten, zijn 
prestatiegericht, maatschappelijk actief, tolerant, ruimdenkend (id. p182-183). 

Niet religieus, niet humanistisch 
Deze groep heeft een ‗nihilistische‘ levensvisie. Ze staan vaker buiten de samenleving, heeft 
minder maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, hebben minder vertrouwen in anderen, 
zijn vaker lager opgeleid, en hebben geen interesse in religie en spiritualiteit (id. p.180-182). 
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4.4. Conclusie 
De leefstijlen die de WRR beschrijft geven een overzicht van verschillende 
levensbeschouwelijke posities in Nederland, namelijk traditioneel-religieus, spiritueel, 
humanistisch en niet-religieus, niet-humanistisch..  
 
Kan deze indeling ook gebruikt worden om de onderzochte artsen in te delen in 
levensbeschouwelijke groepen? Om deze vraag te beantwoorden zal in hoofdstuk vijf 
gekeken worden welke vragen uit het onderzoek aansluiten bij de criteria die de WRR 
hanteert. In hoofdstuk zeven zal een daadwerkelijke analyse van onze onderzoeksgroep 
plaatsvinden aan de hand van twee criteria van de WRR, en twee vervangende criteria die 
geleverd worden door de vragenlijst. 
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H5. De vragenlijst  
We hebben ons nu uitgebreid verdiept in theoretische achtergronden van de begrippen 
‗zingeving‘ en ‗spiritualiteit‘, en de veranderingen in zingeving in Nederland. In dit hoofdstuk 
zullen we kijken welke vragen uit het onderzoek gebruikt kunnen worden om tot een indeling 
in levensbeschouwelijke groepen te komen, aansluitend bij de criteria van de WRR, deze 
groepen nader te karakteriseren, en te onderzoeken of er een samenhang is tussen 
levensbeschouwelijke zelfdefinitie en aandacht voor zingevingsvragen. 
 
In Appendix 1 is de volledige vragenlijst opgenomen. 

5.1. Geanalyseerde vragen 
Er zijn vier clusters van vragen geanalyseerd: 
 

 Levensbeschouwelijke zelfdefiniëring 

 Kennisbronnen, vaardigheden, en verwachtingen van patiënten 

 Gevoelens herkennen 

 Aandacht voor zingeving 
 
Deze indeling wijkt enigszins af van de indeling in de vragenlijst. In de vragenlijst horen 
‗verwachtingen‘ bij cluster II, het waarnemen van verwachtingen, psychische reacties, 
sociale veranderingen en zingevingsvragen. In deze analyse is deze vraag bij kennisbronnen 
en vaardigheden neergezet, om een beeld te krijgen van het professionele profiel van de vier  
verschillende groepen. 

Levensbeschouwelijke zelfdefiniëring 
Aan de hand van de vragen in dit cluster kunnen we vier levensbeschouwelijke groepen 
construeren aan de hand van hun antwoorden op vraag 42 naar hun eigen zingeving.  
 
Met deze indeling kunnen wel categorieën worden opgesteld, maar geen inhoudelijke 
beschrijving van wàt artsen geloven. Wel kunnen deze groepen nader gekarakteriseerd 
worden met behulp van de vragen over intrinsieke religiositeit, bronnen van steun, 
specialisme, sexe en leeftijd. 

Eigen zingeving van de arts 
Vraag 42: Ik beschouw mezelf als (religieus, spiritueel, levensbeschouwelijk, lid van een 
religieuze/spirituele of levensbeschouwelijke organisatie). 
 
Met deze vraag is een indeling te maken in verschillende levensbeschouwelijke zelfdefinities. 
Deze groepen zijn het uitgangspunt voor de analyse van de onderzoeksgegevens. Ze sluit 
deels aan bij de criteria van de WRR, doordat er gevraagd wordt naar religiositeit en 
spiritualiteit, en lidmaatschap van een religieuze/spirituele of levensbeschouwelijke 
organisatie (Kronjee & Lampert 2006, p. 176-177). Het vragen naar levensbeschouwelijkheid 
vormt een aanvulling op de criteria van de WRR. 
 
Religiositeit en spiritualiteit gebruiken als indelingscategorie sluit ook aan bij 
godsdienstpsychologisch onderzoek naar religieuze en spirituele zelf-identificatie (Spilka e.a. 
2003, p.335-339). Ook hier geldt dat het toevoegen van de vraag naar 
levensbeschouwelijkheid een verfijning van de vraagstelling inhoudt, omdat de groep die 
noch religieus noch spiritueel is, hiermee verder uitgesplitst kan worden. 

Levensbeschouwelijke stroming 
Vraag 43: Met welke stroming voelt u zich het meest verwant? 
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De WRR gebruikt een aantal vragen over humanistische waarden om de niet-religieuze 
groep te onderscheiden in humanisten, gematigd humanisten en niet-humanisten. In hier 
gebruikte vragenlijst hebben we niet de beschikking over soortgelijke vragen. Wel hebben we 
de vraag naar verwantschap naar levensbeschouwelijke stroming, waarin ook humanisme 
genoemd wordt. Mogelijk kan dit als criterium gebruikt worden bij de indeling in 
levensbeschouwelijke groepen. 

Uitdrukking van geloof (intrinsieke spiritualiteit) 
Vraag 44: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: 
„Geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing tot uitdrukking brengen, als basis van het leven, het 
Goddelijke ervaren‟. 

 
Met de totaalscore van deze vraag wordt de mate van intrinsieke religiositeit gemeten. 
Hiermee krijgen we een indruk van de mate van religiositeit. De deelvragen geven op 
zichzelf ook nader inzicht in de religiositeit van de artsen.  
 
Deze vraag sluit mogelijk aan bij de WRR-zingevingsdimensies ‗transcendentie‘ en 
‗nihilisme‘ (Kronjee & Lampert 2006, p. 178). 

Bronnen van steun 
Vraag 8: Aan welke bronnen ontleent u steun voor de uitoefening van uw beroep? 

 
Hiermee krijgen we een indruk of de verschillende groepen zich onderscheiden in de 
bronnen van steun die ze gebruiken, en mogelijk in verschillen in levensstijl. Ze sluit 
gedeeltelijk aan bij de WRR-zingevingsdimensie ‗sociaal/moreel‘, ‗transcendentie‘ en 
‗hedonisme/egocentrisch‘ (Kronjee & Lampert 2006, p. 178). 

Specialisme 
Vraag 1: Welk specialisme beoefent u? 

 
Met deze vraag kunnen we zien of er verschillen in levensbeschouwelijke zelfdefinitie zijn 
tussen de verschillende specialisten. 

Sexe 
Vraag 41: Ik ben (man/vrouw). 

 
Hiermee krijgen we een indruk of mannen en vrouwen verschillen in hun 
levensbeschouwelijke zelfdefinitie. Ze sluit aan bij de demografische dimensie van de WRR 
(Kronjee & Lampert 2006, p. 202). 

Leeftijd 
Vraag 40: Mijn leeftijd is (jaar) 

 
Hiermee krijgen we, na hercodering, een indruk of er een verschil is in leeftijdsgroepen wat 
betreft levensbeschouwelijke zelfdefinitie. Ze sluit aan bij de demografische dimensie van de 
WRR (Kronjee & Lampert 2006, p. 203). 

Professionele vaardigheden en het herkennen van verwachtingen 

Kennisbronnen 
Vraag 28: Welke kennisbronnen gebruikt u in uw contacten met patiënten? 

 
Hiermee krijgen we inzicht of er verschil is in de kennisbronnen die gebruikt worden, zowel 
medisch-technisch, maar ook psycho-sociaal en existentieel, plus nog een vijfde cluster, 
namelijk levenservaring. 
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Vaardigheden 
Vraag 30: Welke vaardigheden gebruikt u in het contact met uw patiënten? 

 
Deze vraag geeft inzicht in wat de arts daadwerkelijk doet in het contact met de patiënt, en 
aan welke vaardigheden de meeste waarde wordt gehecht. 

Verwachtingen van patiënten 
Vraag 10: In welke mate hebben patiënten naar uw ervaring de volgende verwachting van u 
als medisch specialist? 

 Dat u medisch kundig handelt 

 Dat u betrokkenheid toont 

 Dat u ingaat op existentiele en zingevingvragen die met de ziekte samenhangen 

 
Deze vraag geeft inzicht hoe belangrijk medisch-technisch handelen, empathische 
vaardigheden en aandacht voor zingevingsvragen wordt bevonden door de patiënt. Ze is 
opgenomen bij kennisbronnen en vaardigheden omdat ze een indruk geeft van het beeld dat 
artsen van zichzelf hebben als arts, en bijdraagt aan de beeldvorming van de verschillende 
levensbeschouwelijke zelfdefinities.  

Gevoelens herkennen 

Vraag 12: In welke mate komt u de volgende gevoelens tegen bij uw patiënten? 

 
Van der Lans geeft aan dat ziekte kan leiden tot verstoring van de zingeving, en dat dit zich 
mede kan uiten in de emoties. Herkenning van emoties kan dus bijdragen aan het herkennen 
van zingevingsvragen. 

Aandacht voor zingeving 

Aandacht voor zingevingsvragen 
Vraag 22: In hoeverre vindt u het belangrijk om bij zingevingvragen van uw patiënten 

 Deze zingevingvragen te signaleren 

 In te gaan op deze zingevingvragen 

 Begeleiden van deze patiënten rond deze vragen 

 Doorverwijzen van deze patiënten 

 
Deze vragen geven inzicht in hoeverre artsen belang hechten aan aandacht 
zingevingvragen. Het laat nog niet zien of ze er ook daadwerkelijk aandacht aan geven. 

Privé-aangelegenheid 
Vraag 23: In hoeverre bent u het eens met de stelling: Zingevingvragen zijn een privé-
aangelegenheid van de patiënt 

Artsen die zingeving een privé-aangelegenheid vinden zullen hier logischerwijze ook geen 
aandacht aan besteden. Als zingevingsvragen wel een rol spelen in het welzijn van het 
patiënt, dan kan het onderschrijven van deze stelling dus ten koste gaan van het welzijn van 
de patiënt. 

Tijd voor zingevingsvragen 
Vraag 24: Heeft u voldoende tijd om op zingevingvragen in te gaan? 

 
Als artsen geen tijd hebben om in te gaan op zingevingsvragen dan zal het dus überhaupt 
niet gebeuren. Maar maakt de levensbeschouwelijke zelfdefinitie hierin nog een verschil?  

Competent 
Vraag 25: Voelt u zich voldoende competent om op zingevingvragen in te gaan? 
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Hetzelfde geldt voor competentie: als artsen zichzelf niet competent achten  mag verwacht 
worden dat ze ook geen aandacht besteden aan zingevingsvragen. Of, als ze dat toch doen, 
dat dat mogelijk zelfs in het nadeel van de patiënt kan zijn. 

Wanneer komen zingevingsvragen aan de orde 
Vraag 26: Bij mij komen zingevingvragen aan de orde als 

 Alleen als de patiënt er zelf over begint 

 Meestal begin ik er zelf over 

 Soms begint de patiënt, dan weer ikzelf 

 (Bijna) nooit 

 
Deze vraag geeft een indicatie over hoe de arts omgaat met zingevingvragen. 

Welke zingevingsvragen komen aan de orde 
Vraag 27: Welke zingevingvragen komen in de gesprekken  met uw patiënten aan de orde? 

 
Deze vraagt laat zien in hoeverre zingevingsvragen daadwerkelijk aan de orde komen.  
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H6. Onderzoeksmethode 
In dit hoofdstuk wordt kort beschreven hoe een tweetal hercoderingen zijn uitgevoerd, en 
hoe de data-analyse is uitgevoerd. 

6.1. Hercoderingen 

Indeling in leeftijdsklassen 
Er is een herberekening gemaakt van vraag 40, waarbij een nieuwe indeling is gemaakt in  
De leeftijdsklassen 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74. 
 
Jonger dan 25 is eruit gelaten, omdat er geen specialisten jonger dan 25 kunnen zijn.  

Indeling in grotere groepen specialisten 
Vraag 1, ‗Welk specialisme beoefent u?‘ was een open vraag. Deze is voorafgaand aan deze 
analyse reeds gehercodeerd in 25 categorieën door Hijweeghe en Pieper. 

6.2. Data-analyse 
De resultaten van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht, het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en het Radboud Ziekenhuis 
Nijmegen zijn ingevoerd in SPSS 19.  
 
De indeling in vier levensbeschouwelijke groepen is een nominale schaal: de namen 
verschillen. Toch bleken ze duidelijk te verschillen in de antwoorden op vraag 44, naar 
geloofsbeleving, op een enigszins glijdende schaal.  
 
De antwoordcategorieën van de overige vragen zijn merendeels ordinale schalen: schalen 
van het type veel-weinig. Deze schalen kunnen niet meten wat de exacte afstand is tussen 
de verschillende punten. Daarom kan hier formeel alleen maar beschrijvende statistiek 
worden toegepast.  
 
Bij elke vraag zijn de antwoord-percentages weergegeven. Vervolgens zijn er in crosstabs 
uitsplitsingen gemaakt van de antwoorden per levensbeschouwelijke groep. 
 
Voor elke crosstabs-tabel is de Pearson Chi-Square gegeven, die laat zien of afwijkingen 
van het gemiddelde significant zijn. Gebruik hiervan geeft een indruk van de samenhang 
tussen de verschillende levensbeschouwelijke groepen en de antwoorden op de 
verschillende geanalyseerde vragen. Het is een vergelijking voor variabelen op nominaal 
niveau. De samenhang tussen nominale en ordinale variabelen is niet te berekenen in 
SPSS. 
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H7. Levensbeschouwelijke zelfdefiniëring 
In deze paragraaf zullen we een indeling maken in vier levensbeschouwelijke groepen, en 
deze vervolgens verder karakteriseren aan de hand van intrinsieke spiritualiteit, bronnen van 
steun, specialisme, sexe en leeftijd.  

7.1. Constructie van de levensbeschouwelijke groepen 

Resultaten 
Vraag 42: Ik beschouw mezelf als (religieus, spiritueel, levensbeschouwelijk, behorend tot 
een religieuze/spirituele of levensbeschouwelijke groepering). 

Tabel 7.1.1. Religieuze zelfdefinitie 

  Ja Nee N 

6.3-1 Religieus 34,5% 65,5% 397 

6.3-2 Spiritueel 28,5% 71,5% 389 

6.3-3 Levensbeschouwelijk 69,3% 30,7% 401 

6.3-4 Behorend tot groepering 30,5% 69,5% 390 

Analyse 
Het is zeer opvallend dat een minderheid zich spiritueel of religieus noemt, maar een 
meerderheid zich wel ‗levensbeschouwelijk‘ noemt.  
 
De WRR gebruikt de vraag naar spiritueel en/of religieus ingesteld zijn als eerste criterium bij 
haar indeling in leefstijlen (Kronjee & Lampert 2006, p.176). 
 
De vraag naar religieus en/of spiritualiteel ingesteld zijn wordt vaker gebruikt in 
godsdienstpsychologisch onderzoek (Spilka e.a. 2003, p.335-339). Hierbij leidt de 
combinatie van deze twee vragen tot vier verschillende groepen, die nader gekarakteriseerd 
kunnen worden. Het toevoegen van de vraag naar levensbeschouwelijkheid geeft een 
verfijning van deze indeling, omdat de groep die noch religieus noch spiritueel is, hiermee 
verder uitgesplitst kan worden. 

Uitsplitsing 
De combinatie van vraag 6.3-1 t/m 6.3-3 geeft de volgende verdeling: 

Tabel 7.1.2. RSL-groepen 

 % N=379 

RSL 14,5 55 

RS- 1,6 6 

R-L 10,7 38 

R-- 5,5 21 

-SL 8,4 32 

-S- 2,6 10 

--L 34,2 131 

--- 22,5 86 

Totaal 100,0 379 

 
Wat hier opvalt is de grote omvang van de groep ‗levensbeschouwelijk‘, en de kleine omvang 
van de twee groepen ‗religieus-spiritueel‘ en ‗spiritueel‘. Verdere uitsplitsing aan de hand van 
de vraag naar ‗levensbeschouwelijkheid‘ is dus zinvol, maar levert ook onhandige 
restcategorieën op. 
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Vergelijking met WRR-leefstijlen 
Als we proberen deze verdeling in het leefstijlen-schema van de WRR te plaatsen kunnen 
we de volgende indeling maken: 

Tabel 7.1.3. RSL-groepen in WRR-schema – indeling 1 

 Onderzoek WRR 

Religieus RSL, RS-, R-L, R-- 32,4 28 

Spiritueel -SL, -S- 11,0 26 

Levensbeschouwelijk --L 34,2 28 

‗Niks‘ --- 22,5 18 
Totaal  100,1 100 

 
Het percentage ‗spirituelen‘ wijkt sterk af van de WRR. Als de groep RSL niet bij ‗religieus‘ 
maar bij ‗spiritueel‘ wordt geplaatst, dan krijgen we de volgende verdeling: 

Tabel 7.1.4. RSL-groepen in WRR-schema – indeling 2 

 Onderzoek WRR 

Religieus RS-, R-L, R 28% 17,8 

Spiritueel RSL, -SL, -S- 26% 25,6 

Levensbeschouwelijk --L 28% 34,2 

‗Niks‘ --- 18% 22,5 
Totaal  100% 100,1 

 
Nu wijkt het percentage ‗religieuzen‘ sterk af. Deze indelingen lijken dus niet goed aan te 
sluiten bij de WRR. 
 
Dit klopt ook, want de WRR maakt ook een onderverdeling in lidmaatschap van een 
religieuze organisatie, en het aanhangen van humanistische waarden. 

Lidmaatschap van een levensbeschouwelijke organisatie 
De WRR gebruikt het zich rekenen tot een levensbeschouwelijke/religieuze/spirituele 
groepering als tweede criterium bij haar indeling (Kronjee & Lampert 2006, p.176). 
 
Het onderzoek vraagt niet naar  lidmaatschap van een levensbeschouwelijke organisatie, 
maar wel ―ik beschouw mezelf als behorend tot een religieuze/spirituele of 
levensbeschouwelijke groepering‖.  Deze vraag geeft de volgende resultaten: 

Tabel 7.1.5. Behorend tot levensbeschouwelijke groepering 

 
Hoort bij groep 

N=375 
Ja Nee 

RSL 79,6% 20,4% 54 

RS- 83,3% 16,7% 6 

R-L 71,1% 28,9% 38 

R-- 71,4% 28,6% 21 

-SL 9,7% 90,3% 31 

-S- 10,0% 90,0% 10 

--L 10,8% 89,2% 130 

--- ,0% 100,0% 85 

 
Er is een sterke samenhang: asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,000 
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Nu  blijkt dat de degenen die zich in enigerlei combinatie ‗religieus‘ noemen in meerderheid 
bij een religieuze groepering horen. Bij de spirituelen en levensbeschouwelijken is dit een 
kleine minderheid, en bij degenen die ‗niets‘ zijn is dit 0. RSL, RS-, R-L en R— lijken dus de 
meest logische groepering. Onderscheid op deze vraag lijkt dus zeer relevant. 
Opvallend is overigens dat degenen die religieus èn spiritueel zijn, vaker lid zijn van een 
religieuze groep dan degenen die alleen maar religieus of religieus-levensbeschouwelijk zijn. 
 
Als we nu aan de hand van het onderscheid op lidmaatschap van een religieuze groep 
proberen om de indeling van de WRR te hanteren, dan komen we tot de volgende indeling: 

Tabel 7.1.6-A. Herverdeling RSL-groepen in 4 
levensbeschouwelijke groepen 

 
Tabel 7.1.6-B. Herverdeling RSL-groepen 
in 4 levensbeschouwelijke groepen 

 
Hoort bij groep    

Ja Nee Totaal   Aantal % 

RSL 43 11 54  Religieus 108 28,8% 

RS- 5 1 6 
 Ongebonden 

spiritueel 
66 17,6% 

R-L 27 11 38  Levensbeschouwelijk 116 30,9% 

R-- 15 6 21  Niks 85 22,7% 

-SL 3 28 31   375 100,0% 

-S- 1 9 10     

--L 14 116 130     

--- 0 85 85     

Total 108 267 375     

 
Hierbij zijn de ‗levensbeschouwelijken‘ als aparte groep genomen, vanwege de 
groepsgrootte, evenals de ‗niksers‘. 
 
Deze indeling kan ook uitgerekend worden in SPSS, door herberekening van een nieuwe 
variabele ‗Zelfdefiniering‘: 

Tabel 7.1.7. Levensbeschouwelijke zelfdefinitie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Traditioneel-religieus 108 19,1 28,8 28,8 

Spiritueel 66 11,7 17,6 46,4 

Levensbeschouwelijk 116 20,6 30,9 77,3 

Niks 85 15,1 22,7 100,0 

Total 375 66,5 100,0  

Missing System 189 33,5   

Total 564 100,0   

 
Ter vergelijking de indeling van de WRR en deze indeling: 

Tabel 7.1.8 Levensbeschouwelijke zelfdefinitie en WRR 

 WRR Zelfdefinitie 

Religieus 28% 28,8% 

Spiritueel 26% 17,6% 

Levensbeschouwelijk 28% 30,9% 
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‗Niks‘ 18% 22,7% 
Totaal 100%  

 
Dit geeft nog steeds andere percentages dan de WRR, maar wel een consistente indeling, 
omdat de een overeenkomst van vragen uit het onderzoek met de criteria van de WRR zijn 
gebruikt, en niet een geforceerde overeenkomst met de cijfers van de WRR. 

Levensbeschouwelijk of humanistisch? 
De WRR maakt bij de niet-spirituelen/religieuzen een onderscheid tussen humanistisch en 
‗niks‘, aan de hand van een aantal vragen over humanistische waarden (Kronjee & Lampert 
2006, p.176). In dit onderzoek is niet gevraagd naar humanistische waarden. Kan 
‗levensbeschouwelijk‘ dan wel gelijk worden gesteld aan humanistisch? 
Dit kunnen we zien met vraag 43: Met welke stroming voelt u zich het meest verwant? 
Per RSL-groep is de verdeling als volgt (lees per rij): 

Tabel 7.1.9. RSL-groepen en verwantschap met stroming 

 

Met welke stroming voelt u zich het meest verwant? 

Total N=364 

C
h
ris

te
n
d
o
m

: 

 ro
o
m

s
-k

a
th

o
lie

k
 

C
h
ris

te
n
d
o
m

: 

p
ro

te
s
ta

n
t 

Is
la

m
 

H
in

d
o
e
ïs

m
e
 

B
o
e
d
d
h
is

m
e
 

J
o
d
e
n
d
o
m

 

N
ie

u
w

e
 

s
p
iritu

a
lite

it 

H
u
m

a
n
is

m
e
 

A
th

e
ïs

m
e
 

A
g
n
o
s
tic

is
m

e
 

G
e
e
n
 e

n
k
e
le

 

s
tro

m
in

g
 

RSL 44,0% 44,0% ,0% ,0% 4,0% ,0% 2,0% 2,0% ,0% ,0% 4,0% 100,0% 50 

RS- 16,7% 66,7% 16,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 6 

R-L 57,9% 42,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 38 

R-- 55,0% 40,0% 5,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 20 

-SL 20,0% 10,0% ,0% ,0% 20,0% ,0% 13,3% 10,0% 6,7% 3,3% 16,7% 100,0% 30 

-S- 22,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% 44,4% 100,0% 9 

--L 24,6% 7,9% ,0% ,8% 3,2% ,8% ,8% 25,4% 9,5% 4,0% 23,0% 100,0% 126 

--- 12,9% 5,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 12,9% 11,8% 5,9% 50,6% 100,0% 85 

 
Er is een sterke samenhang tussen de levensbeschouwelijke zelfdefiniëring en de 
levensbeschouwelijke stroming: asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,000. 
 
In de groep levensbeschouwelijken bevindt zich ook een grote groep christenen, en een 
grote groep die zich tot geen enkele stroming  rekent. in de groep ‗niksers‘ bevinden zich ook 
humanisten. We weten niet in hoeverre de atheïsten, agnosticsten en ‗stromingslozen‘ 
humanistische waarden onderschrijven. We kunnen ‗levensbeschouwelijk‘ dus niet 
automatisch gelijkstellen aan humanistisch. Daarom is het in deze analyse logischer om uit 
te gaan van de variabelen die in het onderzoek zijn gebruikt, en ‗levensbeschouwelijk‘ en 
‗niks‘ als groepen te gebruiken. 
 
Wat verder opvalt is dat de religieuze groepen in overgrote meerderheid Christelijk zijn, met 
een kleiner gedeelte Islam in de groepen RS en R. Mogelijk is de term ‗levensbeschouwelijk‘ 
een typisch westerse term, die in een andere culturele setting geen weerklank heeft. De 
katholieken worden er juist meer door aangesproken dan de protestanten. 
Bij de spirituelen bevinden zich inderdaad met name de nieuwe spirituelen, waaronder zes 
boeddhisten. 
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Stromingen en levensbeschouwelijke zelfdefinitie 

Als we de verdeling berekenen voor de vierdeling, dan krijgen we dit resultaat: 

Tabel 7.1.10. Levensbeschouwelijke zelfdefinitie en verwantschap met stroming 

 

Met welke stroming voelt u zich het meest verwant? 

Total N=361 
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Trad-R 52,0% 40,2% 2,0% ,0% 2,0% 1,0% 1,0% 2,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 102 

Spir 27,0% 22,2% ,0% ,0% 11,1% ,0% 6,3% 11,1% 3,2% 1,6% 17,5% 100,0% 63 

Levensb 21,4% 7,1% ,0% ,9% 2,7% ,0% ,9% 26,8% 9,8% 4,5% 25,9% 100,0% 112 

Niks 13,1% 6,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 13,1% 11,9% 6,0% 50,0% 100,0% 84 

 
Er is ook hier een sterke samenhang tussen de levensbeschouwelijke zelfdefiniëring en de 
levensbeschouwelijke stroming: asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,000. 
 
Uit deze 4-deling spreken duidelijke verschillen. De traditioneel-religieuzen zijn in overgrote 
meerderheid christelijk. Maar ook bij de spirituelen vormen ze de grootste groep. Bij de 
levensbeschouwelijken zijn de humanisten en de ‗stromingslozen‘ in de meerderheid. Bij de 
‗niksers‘ bevindt zich ook nog een groep christenen, hetgeen een contradictio-in-terminis zou 
moeten zijn, vrijwel even grote groepen humanisten en atheïsten, en een grote groep 
‗stromingslozen‘. 

7.2. Conclusie 
De indeling op traditioneel-religieus, ongebonden spiritueel, levensbeschouwelijk en ‗niks‘ 
levert een onderbouwde en overzichtelijke indeling op voor levensbeschouwelijke 
zelfdefiniëring. Deze indeling is niet exact dezelfde indeling als die van de WRR. De 
uitsplitsing van humanistisch c.q. levensbeschouwelijk en ‗niks‘ is niet dezelfde. Vergelijking 
met de WRR-levensstijlen is dus eigenlijk niet mogelijk. Desalniettemin zal ik de WRR-
indeling wel als referentie-materiaal gebruiken, om een indicatie te hebben van de 
achterliggende leefstijlen. 
 
In het vervolg van deze analyse moet blijken of de verschillende groepen op nog meer 
kenmerken te onderscheiden zijn, en of er significante verschillen zijn in de aandacht voor 
zingevingsvragen. 
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H8. Analyse van de onderzoeksgegevens 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de relevante vragen gepresenteerd en 
geanalyseerd. 
Eerst zullen de vier levensbeschouwelijke groepen verder worden gekarakteriseerd aan de 
hand van een aantal persoonlijke kenmerken. Vervolgens wordt in kaart gebracht of en hoe 
de vier groepen verschillen in hun professionele vaardigheden, door te kijken naar het 
gebruik van kennisbronnen en vaardigheden, en het herkennen van gevoelens bij hun 
patiënten. Ten slotte komen we bij de centrale vraag: verschillen de vier groepen in het 
belang dat zij hechten aan het geven van aandacht aan zingevingsvragen, en de 

daadwerkelijke aandacht die zij hier aan geven. 

8.1. Karakterisering van de levensbeschouwelijke groepen 
In deze paragraaf zullen we een verdere karakterisering van de vier levensbeschouwelijke 
groepen opstellen, aan de hand van hun scores op intrinsiek geloof, bronnen van steun, 
specialisme, sexe en leeftijd. 

8.1.1. Uitdrukking van geloof (intrinsieke spiritualiteit) 
Vraag 44: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: 

Tabel 8.1.1.1. Uitdrukking van geloof 
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6.5-1 

Ik probeer mijn 
geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing 
tot uitdrukking te brengen in het dagelijks 
leven 

13,8 13,1 25,1 35,5 12,6 414 

6.5-2 
Mijn 
geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing 
staat aan de basis van mijn leven 

17,7 16,7 26,0 26,7 12,9 412 

6.5-3 
Ik ervaar de aanwezigheid van het 
Goddelijke/heilige/de bestaansgrond in 
mijn leven 

40,2 22,1 16,9 12,7 8,1 408 

Analyse 
Wat hier meteen opvalt is dat een meerderheid neutraal tot positief is wat betreft 
levensbeschouwing als basis, en het uitdrukken hiervan, maar dat een duidelijke 
meerderheid géén goddelijke grond of iets dergelijks ervaart in het leven. 

Samengevoegde score 

Deze drie vragen vormen samen een maat voor intrinsieke religiositeit.  

Tabel 8.1.1.2. Score voor intrinsieke religiositeit 

 Gemiddeld N=368 Std. afwijking 

Trad-R 11,0 106 2,9 

Spir 8,9 65 2,5 

Levensb 7,8 114 2,4 

‗Niks‘ 5,4 83 2,5 

Total 8,4 368 3,2 
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Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,000 
 
Het is duidelijk dat de traditioneel-religieuzen het hoogst scoren op intrinsieke religiositeit, en 
de ‗niksers‘ het laagst. 

Deelvragen 
Als we kijken naar de score van de deelvragen, dan krijgen we de volgende resultaten: 

Ik probeer mijn geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing tot uitdrukking te brengen in het 
dagelijks leven 

Tabel 8.1.1.3. Uitdrukking in dagelijks leven 

 
Helemaal 

mee oneens 
Mee oneens 

Niet eens / niet 

oneens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Total N=372 

Trad-R 1,9% 9,3% 21,5% 40,2% 27,1% 100,0% 107 

Spir 4,5% 13,6% 30,3% 43,9% 7,6% 100,0% 66 

Levensb 8,7% 16,5% 28,7% 38,3% 7,8% 100,0% 115 

Niks 44,0% 15,5% 22,6% 13,1% 4,8% 100,0% 84 

 
Er is een sterke samenhang: asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,000. 
 
Hier is een zeer duidelijke verdeling in groepen te zien. Bij de traditioneel-religieuzen is de 
‗helemaal mee eens‘-score veel hoger, terwijl bij de ‗niksers‘ ‗helemaal mee oneens veel 
sterker scoort.  
 
Bij de tussenliggende scores (mee oneens – eens) is er opvallend weinig verschil, behalve 
bij de ‗niksers‘. Maar de traditioneel-religieuzen, de spirituelen en de levensbeschouwelijken 
scoren hier redelijk hetzelfde. Her grote verschil zit tussen de traditioneel-religieuzen en de 
‗niksers‘. 

Mijn geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing staat aan de basis van mijn leven 

Tabel 8.1.1.4. Basis van leven 

 
Helemaal 

mee oneens 
Mee oneens 

Niet eens / niet 

oneens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Total N=370 

Trad-R 2,8% 9,4% 23,6% 35,8% 28,3% 100,0% 106 

Spir 3,0% 22,7% 42,4% 25,8% 6,1% 100,0% 66 

Levensb 16,5% 20,9% 27,0% 29,6% 6,1% 100,0% 115 

Niks 50,6% 18,1% 18,1% 9,6% 3,6% 100,0% 83 

 
Er is een sterke samenhang: asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,000. 
 
De traditioneel-religieuzen scoren hier vrijwel hetzelfde als bij de vorige vraag, maar bij de 
andere drie groepen zien we een verschuiving richting de negatieve antwoorden. Kennelijk 
geeft de levensbeschouwing wel mede richting aan het leven, maar wordt het niet ervaren 
als de enige bron. 

Ik ervaar de aanwezigheid van het Goddelijke/heilige/de bestaansgrond in mijn leven 

Tabel 8.1.1.5. Aanwezigheid van het Goddelijke 
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Helemaal 

mee oneens 
Mee oneens 

Niet eens / niet 

oneens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Total N=369 

Trad-R 5,7% 19,8% 24,5% 26,4% 23,6% 100,0% 106 

Spir 21,5% 32,3% 24,6% 18,5% 3,1% 100,0% 65 

Levensb 57,0% 24,6% 11,4% 5,3% 1,8% 100,0% 114 

Niks 79,8% 11,9% 7,1% 1,2% ,0% 100,0% 84 

 
Er is een sterke samenhang: asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,000. 
 
De score bij deze vraag is duidelijk negatiever dan bij de vorige twee. De traditioneel-
religieuzen scoren hier iets lager in vergelijking met de vorige twee vragen. De andere 
groepen scoren beduidend lager, op wat bijna een glijdende schaal lijkt. De samenhang 
tussen levensbeschouwelijke zelfdefiniëring en de score op deze vraag is zeer sterk. 

Conclusie 
De religieus-spirituele groepen c.q. de traditioneel-religieuzen scoren beduidend hoger op 
intrinsieke religiositeit. Er is een glijdende schaal zichtbaar van religieus via spiritueel en 
levensbeschouwelijk naar ‗niks‘. 

8.1.2. Bronnen van steun 
Vraag 8: Aan welke bronnen ontleent u steun voor de uitoefening van uw beroep? 

Tabel 8.1.2.1. Bronnen van steun 

N=564 Ja Niet geselecteerd 

Contacten met partner of binnen het 
gezin/familie 

79,1 20,9 

Contacten met vrienden 57,1 42,9 

Contacten met collegae 83,5 16,5 

Sport 42,6 57,4 

Ontspanning in de natuur 40,4 59,6 

Lezen 50,9 49,1 

Kunst 21,8 78,2 

Spiritualiteit/religie 21,1 78,9 

Werk 42,2 57,8 

Analyse 
Net zoals bij de WRR zijn de nabije naasten de belangrijkste bron van zingeving. De 
verschillende levensbeschouwelijke groepen vertonen hierin geen significante verschillen. 
 
Drie bronnen bleken significant samen te hangen met levensbeschouwelijke zelfdefinitie.  

Contacten met collegae 

Tabel 8.1.2.2. Contacten met collegae 

 Ja Niet geselecteerd Total N=375 

Trad-R 89,8% 10,2% 100,0% 108 

Spir 81,8% 18,2% 100,0% 66 

Levensb 95,7% 4,3% 100,0% 116 

Niks 87,1% 12,9% 100,0% 85 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,023 
 



Zingevingsvragen in het contact tussen arts en patiënt – secundaire analyse   Versie 09.02 Andreas van der Velde 

 

43 

 

De spirituele groep scoort hier lager; de levensbeschouwelijke groep scoort hoger. Maar de 
verschillen zijn niet erg groot; de overgrote meerderheid van de artsen ontleent steun aan 
het contact met collega‘s. 

Ontspanning in de natuur 

Tabel 8.1.2.3. Ontspanning in de natuur 

 Ja 
Niet 

geselecteerd 
Total N=375 

Trad-R 45,4% 54,6% 100,0% 108 

Spir 56,1% 43,9% 100,0% 66 

Levensb 44,0% 56,0% 100,0% 116 

Niks 27,1% 72,9% 100,0% 85 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,003 
 
De spirituelen scoren hier hoger, de ‗niksers‘ lager. De hogere score van de spirituelen past 
in het WRR-profiel van een iets meer links georiënteerde en een iets alternatief 
georiënteerde levensstijl. De lagere score van de ‗niksers‘  zou kunnen passen in de 
hedonistische levensstijl van de ‗niks-groep‘ van de WRR. 

Spiritualiteit/religie 

Tabel 8.1.2.4. Spiritualiteit/religie 

 Ja 
Niet 

geselecteerd 
Total N=375 

Trad-R 57,4% 42,6% 100,0% 108 

Spir 21,2% 78,8% 100,0% 66 

Levensb 2,6% 97,4% 100,0% 116 

Niks ,0% 100,0% 100,0% 85 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,000 
 
Er is een duidelijke samenhang tussen de levensbeschouwelijke zelfdefinitie en het gebruik 
van spiritualiteit en religie als bron van steun. De traditioneel-religieuzen scoren hier hoog, 
de ‗niksers‘ scoren hier 0. Maar ook voor de levensbeschouwelijken vormt spiritualiteit/religie 
nauwelijks een bron van steun. 
 

8.1.3. Specialisme 

Vraag 1: Welk specialisme beoefent u? 

 
Er blijkt geen samenhang te zijn tussen levensbeschouwelijke zelfdefinitie en specialisme 
(asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,365, N=519). Vanwege de lengte van de tabel en het ontbreken 
van een significante samenhang is deze tabel hier niet weergegeven. 
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8.1.4. Sexe 

Vraag 41: Ik ben (man/vrouw) 

Tabel 8.1.4.1. Sexe 

 % N=412 

Man 51,2 211 

Vrouw 48,8 201 

Analyse 

Tabel 8.1.4.2. Levensbeschouwelijke zelfdefinitie en sexe 

 Man Vrouw Totaal N=368 

Tr-R 60,4% 39,6% 100,0% 106 

S 33,8% 66,2% 100,0% 65 

L 56,1% 43,9% 100,0% 114 

Niks 43,4% 56,6% 100,0% 83 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,002 
 
De traditioneel-religieuze en de levensbeschouwelijke groepen tellen meer mannen dan 
vrouwen. De spirituele èn de ‗niks‘-groepen tellen opvallend meer vrouwen. 
 
Hoe is de verdeling per sexe? 

Tabel 8.1.4.3. Sexe en levensbeschouwelijke zelfdefinitie 

 Trad-r Spir L Niks Totaal N=368 

Man 34,4% 11,8% 34,4% 19,4% 100,0% 186 

Vrouw 23,1% 23,6% 27,5% 25,8% 100,0% 182 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,002 
 
Per sexe zijn er een paar opvallende punten. Bij de mannen is de verdeling ongelijk: 
spiritualiteit scoort hier laag, maar ook ‗niks‘ scoort hier lager. Bij de vrouwen is de verdeling 
redelijk gelijk over de vier verschillende zelfdefinities. Hierdoor scoren de vrouwen in 
vergelijking hoger op spiritualiteit, maar dit betekent feitelijk dat de mannen hier laag scoren.  
 

8.1.5. Leeftijd 

Vraag 40: Mijn leeftijd is (…jaar) 

Tabel 8.1.5.1. Leeftijd 

 % N = 414 

25-34 23,1 95 

35-44 27,7 114 

45-54 28,2 116 

55-64 20,0 82 

65-74 1,0 4 

Total 100,0 414 
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De respondenten zijn redelijk gelijk verdeeld over de verschillende leeftijdgroepen. De 65+-
groep telt 4 respondenten. 

Analyse 

Tabel 8.1.5.2. Leeftijd en levensbeschouwelijke zelfdefinitie 

 Tr-R Spir L Niks Total N=368 

25-34 30,0% 14,4% 24,4% 31,1% 100,0% 90 

35-44 31,2% 23,9% 23,9% 21,1% 100,0% 109 

45-54 26,0% 17,7% 35,4% 20,8% 100,0% 96 

55-64 29,0% 13,0% 40,6% 17,4% 100,0% 69 

65-74 25,0% ,0% 50,0% 25,0% 100,0% 4 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,236 
 
Er zijn geen significante verschillen tussen de verschillende leeftijfdsklassen wat betreft 
levensbeschouwelijke zelfdefiniëring. 
 
Toch zijn er wel een paar cijfers die opvallen. In alle leeftijdsgroepen is een ongeveer even 
groot traditioneel-religieuzen. Dit duidt niet op een voortgaande secularisatie. De groep 35-
44 scoort hoger op spiritualiteit. ‗Levensbeschouwelijk‘ is sterker vertegenwoordigd bij de 
oudere artsen terwijl ‗niks‘ juist sterker vertegenwoordigd is bij de jongeren.  
 

8.2. Professionele vaardigheden 

Welke kennisbronnen en vaardigheden gebruiken artsen, en welke verwachtingen hebben 
hun patiënten van hun? En zijn er verschillen aan te wijzen per levensbeschouwelijke groep? 

8.2.1. Kennisbronnen 
Vraag 28: Welke kennisbronnen gebruikt u in het contact met uw patiënten? 

Tabel 8.2.1.1. Kennisbronnen 

 Sterk Matig Niet N 
Medisch-technische kennis 89,3 8,4 2,3 428 
Psychologische kennis 41,4 54,4 4,2 428 
Kennis over sociale verbanden 29,5 61,2 9,3 420 
Kennis over existentiele vragen 13,6 58,4 28,0 418 
Kennis over geloof/spiritualiteit/ 
levensbeschouwing 

10,8 55,6 33,6 417 

Eigen levenservaringen 40,0 52,2 7,7 427 
Intuïtie 60,2 36,1 3,7 407 

Analyse 
Duidelijk is dat medisch-technische kennis de belangrijkste kennisbron is, gevolgd door 
intuïtie. Dit lijkt verrassend, maar van artsen is bekend1 dat het ‗pluis – niet-pluis‘ gevoel een 
belangrijke rol speelt. Kennis over geloof en zingeving speelt duidelijk de kleinste rol. 

Zelfdefinitie en medisch-technische kennis 

Tabel 8.2.1.2. Medisch-technische kennis 

 Sterk Matig Niet Total N=366 

Tr-R 93,5% 4,7% 1,9% 100,0% 107 

                                                
1
 Bron: mijn vrouw, die huisarts is. 
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S 92,2% 6,3% 1,6% 100,0% 64 

L 86,5% 11,7% 1,8% 100,0% 111 

Niks 89,3% 6,0% 4,8% 100,0% 84 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,328 
 
Voor alle groepen is de medisch-technische kennis de belangrijkste kennisbron. Alleen de 
levensbeschouwelijken laten een kleine afwijking zien, maar deze is niet significant. 

Zelfdefinitie en psychologische kennis 

Tabel 8.2.1.3. Psychologische kennis 

 Sterk Matig Niet Total N=366 

Tr-R 36,4% 57,9% 5,6% 100,0% 107 

S 60,0% 36,9% 3,1% 100,0% 65 

L 43,6% 54,5% 1,8% 100,0% 110 

Niks 32,1% 60,7% 7,1% 100,0% 84 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,013 
 
Bij psychologische kennis is er wel duidelijk verschil. De spirituelen scoren hier opvallend 
hoger. Dit zou kunnen passen in het WRR-profiel van de ongebonden spirituelen, en het 
spiritueel-maar-niet-religieus profiel, waarin psychologie een rol speelt. 

Zelfdefinitie en sociale verbanden 

Tabel 8.2.1.4. Sociale verbanden 

 Sterk Matig Niet Total N=360 

Tr-R 30,2% 61,3% 8,5% 100,0% 106 

S 40,3% 50,0% 9,7% 100,0% 62 

L 32,7% 60,0% 7,3% 100,0% 110 

Niks 22,0% 63,4% 14,6% 100,0% 82 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,228 
 
Er is hier geen significante samenhang aan te wijzen. 

Zelfdefinitie en existentiele vragen 

Tabel 8.2.1.5. Existentiele vragen 

 Sterk Matig Niet Total N=359 

Tr-R 19,6% 62,6% 17,8% 100,0% 107 

S 19,7% 55,7% 24,6% 100,0% 61 

L 13,8% 57,8% 28,4% 100,0% 109 

Niks 1,2% 51,2% 47,6% 100,0% 82 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,000 
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Hier blijkt duidelijk dat de ‗niksers‘ niks met zingeving hebben. De overige drie groepen 
scoren hier aan elkaar vergelijkbaar, maar de ‗niksers‘ scoren hier extreem veel lager. 

Zelfdefinitie en kennis over geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing 

Tabel 8.2.1.6. Geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing 

 Sterk Matig Niet Total N=359 

Tr-R 23,4% 63,6% 13,1% 100,0% 107 

S 12,9% 59,7% 27,4% 100,0% 62 

L 6,5% 55,6% 38,0% 100,0% 108 

Niks ,0% 40,2% 59,8% 100,0% 82 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,000 
 
Dat blijkt nog duidelijker bij het verband tussen levensbeschouwelijke zelfdefinitie en kennis 
over geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing. Hier is duidelijk dat het gebruik van kennis over 
GSL samenhangt met de levensbeschouwelijke zelfdefiniëring. 

Zelfdefinitie en levenservaring 

Tabel 8.2.1.7. Levenservaring 

 Sterk Matig Niet Totaal N=364 

Tr-R 44,3% 50,9% 4,7% 100,0% 106 

S 44,6% 53,8% 1,5% 100,0% 65 

L 38,2% 52,7% 9,1% 100,0% 110 

Niks 33,7% 59,0% 7,2% 100,0% 83 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,347 
 
De ‗niksers‘ scoren hier iets matiger. Het geeft de indruk dat de ‗niksers‘ niet veel hebben 
met religie en zingeving, maar ook lager scoren op interesse in psycho-sociale aspecten. 

Zelfdefinitie en intuïtie 

Tabel 8.2.1.8. Intuitie 

 Sterk Matig Niet Total N=350 

Tr-R 57,4% 40,6% 2,0% 100,0% 101 

S 72,1% 27,9% ,0% 100,0% 61 

L 56,1% 37,4% 6,5% 100,0% 107 

Niks 65,4% 34,6% ,0% 100,0% 81 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,027 
 
De spirituelen èn de ‗niksers scoren hier hoger.  
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8.2.2. Vaardigheden 
Vraag 30: Welke vaardigheden gebruikt u in het contact met uw patiënten? 

Resultaten & analyse 

Rangorde 

Als we de antwoorden clusteren op ‗sprongen in de score‘, dan zien we een viertal clusters 
ontstaan: 

Tabel 8.2.2.1. Vaardigheden 

  Sterk Matig Niet Totaal N 

Medisch-technische vaardigheden 

Informeren over de ziekte, het verloop, de behandeling 94,4 5,4 0,2 100 428 

Luisteren, mensen hun verhaal laten doen 88,3 10,8 0,9 100 427 

Advies geven over de beste behandeling 84,4 12,3 3,3 100 423 

Psychosociale aspecten 

Doorvragen naar de verwachtingen die de patiënt heeft 52,8 40,6 6,6 100 424 

Emotioneel ondersteunen 43,1 52,2 4,7 100 425 

Exploreren van de impact van de ziekte op het psychisch 
welbevinden 

40 50,2 9,8 100 420 

Hoop bieden 37,9 56,9 5,2 100 422 

De patiënt confronteren met de consequenties van de ziekte 37,7 49,6 12,6 100 419 

Exploreren van de impact van de ziekte op sociale relaties 32,7 53,3 14 100 422 

De patiënt wijzen op een verkeerde levenstijl 32,5 47,9 19,6 100 424 

Overigen 

Verwijzen 24,4 65,2 10,4 100 414 

Doorvragen naar de betekenis van de ziekte voor het leven 
van de patiënt 

23,5 51,5 24,9 100 421 

Relativeren 

De ernst van de ziekte relativeren 6,4 43,8 49,8 100 422 

 
Hier blijkt duidelijk dat de medisch-technische vaardigheden voorop staan, gevolgd door de 
psychosociale ondersteuning. 
 
De sterkste samenhang is met doorvragen naar de betekenis, vervolgens met emotioneel 
ondersteunen, en het exploreren van de impact op sociale relaties:  

Doorvragen naar de betekenis 

Tabel 8.2.2.2. Doorvragen naar betekenis 

 Sterk Matig Niet Total N=359 

Tr-R 19,8% 57,5% 22,6% 100,0% 106 

S 31,3% 53,1% 15,6% 100,0% 64 

L 29,2% 50,9% 19,8% 100,0% 106 

Niks 19,3% 42,2% 38,6% 100,0% 83 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,013 
 
De spirituelen en de levensbeschouwelijken maken vaker gebruik van deze vaardigheid. De 
‗niksers‘ maken minder vaak gebruik van deze vaardigheid. 
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Emotioneel ondersteunen 

Tabel 8.2.2.3. Emotioneel ondersteunen 

 Sterk Matig Niet Total N=363 

Tr-R 39,3% 56,1% 4,7% 100,0% 107 

S 55,6% 41,3% 3,2% 100,0% 63 

L 46,8% 51,4% 1,8% 100,0% 109 

Niks 29,8% 60,7% 9,5% 100,0% 84 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,015 
 
De spirituelen en de levensbeschouwelijken scoren hier duidelijk hoger. De ‗niksers‘ scoren 
hier duidelijk lager. 

Exploreren van de impact op sociale relaties 

Tabel 8.2.2.4. Impact op sociale relaties 

 Sterk Matig Niet Total N=362 

Tr-R 29,9% 58,9% 11,2% 100,0% 107 

S 42,2% 46,9% 10,9% 100,0% 64 

L 39,8% 47,2% 13,0% 100,0% 108 

Niks 20,5% 56,6% 22,9% 100,0% 83 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,020 
 
Ook hier scoren de spirituelen en de levensbeschouwelijken hoger, en de ‘niksers‘ lager 
 
Op alle drie de items scoren de spirituelen en de levensbeschouwelijken hoger, en de 
‗niksers‘ lager. Kennelijk zijn de spirituelen en de levensbeschouwelijken sterker in 
empathische vaardigheden, en de ‗niksers‘ minder. 

8.2.3. Verwachtingen van patiënten 
Vraag 10: In welke mate hebben patiënten naar uw ervaring de volgende verwachtingen van 
u als medisch specialist? 

Tabel 8.2.3.1. Verwachtingen van patienten 

 Sterk Matig Niet Totaal N 

Dat u medisch kundig handelt 97,7 2,3 0,0 100,0 375 

Dat u betrokkenheid toont 90,4 8,3 1,3 100,0 373 

Dat u ingaat op existentiële en zingevingvragen die met de 
ziekte samenhangen 

17,4 60,5 22,0 100,0 374 

Analyse 
Het is heel duidelijk dat naar de ervaring van artsen patiënten wel behoefte hebben medisch 
kundig handelen en aan betrokkenheid, maar in veel mindere mate aan het ingaan op 
existentiele en zingevingsvragen. 

Medisch kundig handelen 

Tabel 8.2.3.2. Medisch kundig handelen 

 Sterk Matig Niet Total N=375 
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Tr-R 98,1% 1,9% 0,0% 100,0% 108 

S 98,5% 1,5% 0,0% 100,0% 66 

L 99,1% 0,9% 0,0% 100,0% 116 

Niks 98,8% 1,2% 0,0% 100,0% 85 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,930 
 
De respons op ‗sterk‘ is zo groot dat het niet anders kan dan dat hier geen verschil is. Vrijwel 
alle patiënten verwachten volgens de artsen dat ze medisch kundig handelen. 

Betrokkenheid tonen 

Tabel 8.2.3.3. Betrokkenheid tonen 

 Sterk Matig Niet Total N=373 

Tr-R 85,0% 14,0% ,9% 100,0% 107 

S 95,5% 3,0% 1,5% 100,0% 66 

L 93,1% 4,3% 2,6% 100,0% 116 

Niks 94,0% 6,0% ,0% 100,0% 84 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,039 
 
Hier wijken de traditioneel-religieuzen een klein beetje af van de andere drie groepen, 
doordat ze iets lager scoren. De ‗niksers‘ scoren hier vrijwel even hoog als de spirituelen en 
de levensbeschouwelijken. 

Ingaan op existentiele en zingevingsvragen 

Tabel 8.2.3.4. Existentiele en zingevingsvragen 

 Sterk Matig Niet Total N=374 

Tr-R 16,7% 60,2% 23,1% 100,0% 108 

S 28,8% 51,5% 19,7% 100,0% 66 

L 17,2% 62,9% 19,8% 100,0% 116 

Niks 14,3% 60,7% 25,0% 100,0% 84 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,352 
 
De samenhang is hier niet significant. De spirituelen scoren hier het hoogst, de ‗niksers‘ het 
laagst. Dit laatste is naar verwachting, maar de spirituelen scoren hier hoger dan de 
traditioneel-religieuzen. Dat past bij het WRR-beeld dat de traditioneel-religieuzen minder 
spiritueel zijn dan de spirituelen, maar het past nìet bij de hoge score van de traditioneel-
religieuzen op intrinsieke religiositeit. 
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8.3. Gevoelens herkennen 
Welke gevoelens herkennen artsen bij hun patiënten, en zijn hierin verschillen aan te wijzen 
tussen de verschillende levensbeschouwelijke groepen? 

8.3.1. Gevoelens herkennen 
Vraag 12: In welke mate komt u de volgende gevoelens tegen bij uw patiënten? 

Tabel 8.3.1.1. Gevoelens herkennen 

 Sterk Matig Niet Total N 

Angst 67,3 31,2 1,6 100,0 504 

Boosheid 27,5 63,3 9,2 100,0 501 

Verontwaardiging 17,4 60,3 22,2 100,0 499 

Schuldgevoelens 12,8 50,3 36,9 100,0 499 

Schaamtegevoelens 9,6 52,4 38,0 100,0 500 

Hoop 65,6 31,6 2,8 100,0 500 

Onzekerheid 76,6 22,2 1,2 100,0 500 

Onrust 47,6 47,8 4,6 100,0 500 

Somberheid 25,5 66,9 7,6 100,0 499 

Dankbaarheid 44,9 50,3 4,8 100,0 501 

Vreugde 28,5 61,6 9,8 100,0 498 

Teleurstelling 32,9 62,2 4,8 100,0 498 

Vertrouwen 66,1 31,3 2,6 100,0 501 

Afhankelijkheid 41,5 52,7 5,8 100,0 499 

Analyse 
Alleen de significante samenhangen worden hieronder weergegeven.  

Verontwaardiging 

Tabel 8.3.1.2. Verontwaardiging 

 Sterk Matig Niet Total N=369 

Tr-R 15,0% 57,0% 28,0% 100,0% 107 

S 29,7% 59,4% 10,9% 100,0% 64 

L 13,0% 63,5% 23,5% 100,0% 115 

Niks 15,7% 62,7% 21,7% 100,0% 83 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,039 
 
Verontwaardiging is het enige gevoel dat significant vaker wordt waargenomen, door de 
spirituelen. 
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8.4. Aandacht voor zingeving 
Wat is de invloed van de levensbeschouwelijke zelfdefinitie op de aandacht voor 
zingevingsvragen? 

8.4.1. Aandacht voor zingevingsvragen 
Vraag 22: In hoeverre vindt u het belangrijk om bij zingevingsvragen van uw patienten… 

Tabel 8.4.1.1. Aandacht voor zingevingsvragen 

 Sterk Matig Niet Total N 

Deze zingevingvragen te signaleren 48,0 44,5 7,5 100,0 425 

In te gaan op deze zingevingvragen 37,2 52,2 10,6 100,0 425 

Begeleiden van deze patiënten rond deze 
vragen 

23,3 56,1 20,5 100,0 
424 

Doorverwijzen van deze patiënten 54,8 37,5 7,7 100,0 416 

Analyse 

Duidelijk is dat het signaleren van zingevingsvragen en het doorverwijzen bij 
zingevingsvragen relatief belangrijk wordt geacht, maar dat het hier op ingaan ene het 
begeleiden veel minde rbelangrijk wordt egacht. 

Zingevingsvragen signaleren 

Tabel 8.4.1.2. Zingevingsvragen signaleren 

 Sterk Matig Niet Total N=361 

Tr-R 54,2% 39,3% 6,5% 100,0% 107 

S 54,0% 39,7% 6,3% 100,0% 63 

L 49,5% 43,1% 7,3% 100,0% 109 

N 30,5% 56,1% 13,4% 100,0% 82 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,035 
 
Duidelijk is dat traditioneel-religieuzen en spirituelen, en in mindere mate de 
levensbeschouwelijken, het belangrijker vinden om deze vragen te signaleren. Maar ook bij 
de ‗niksers‘ is er een aanzienlijke groep die dit belangrijk vindt. 

Ingaan op zingevingsvragen 

Tabel 8.4.1.3. Ingaan op zingevingsvragen 

 Sterk Matig Niet Total N=362 

Tr-R 37,4% 55,1% 7,5% 100,0% 107 

S 48,4% 45,3% 6,3% 100,0% 64 

L 37,6% 50,5% 11,9% 100,0% 109 

N 22,0% 62,2% 15,9% 100,0% 82 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,029 
 
Het ingaan op zingevingsvragen wordt iets minder belangrijk geacht. Opvallend is dat de 
spirituelen hier aanzienlijk hoger scoren dan de traditioneel-religieuzen. 

Begeleiden bij zingevingsvragen 

Tabel 8.4.1.4. Begeleiden bij zingevinsgvragen 
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 Sterk Matig Niet Total N=360 

Tr-R 29,9% 52,3% 17,8% 100,0% 107 

S 30,2% 55,6% 14,3% 100,0% 63 

L 22,2% 62,0% 15,7% 100,0% 108 

N 8,5% 56,1% 35,4% 100,0% 82 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,001 
 
Deze scores zijn lager dan bij ‗signaleren‘ en ‗op ingaan‘. Begeleiden wordt duidelijk minder 
belangrijk geacht – maar ook niet helemaal onbelangrijk. Traditioneel-religieuzen en 
spirituelen scoren hier weer gelijk. De niksers scoren hier duidelijk veel lager. 

Doorverwijzen bij zingevingsvragen 

Tabel 8.4.1.5. Doorverwijzen bij zingevingsvragen 

 Sterk Matig Niet Total N=361 

Tr-R 55,1% 37,4% 7,5% 100,0% 107 

S 58,1% 33,9% 8,1% 100,0% 62 

L 51,9% 37,7% 10,4% 100,0% 106 

N 43,9% 50,0% 6,1% 100,0% 82 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,035 
 
Bij het doorverwijzen scoren de ‗niksers‘ significant lager. Toch zijn de verschillen hier 
minder groot dan bij de vorige drie vragen. 
 
Het is duidelijk dat de ‗niksers‘ lager scoren als het gaat om het signaleren, ingaan en 
begeleiden. Bij het doorverwijzen is dit verband minder sterk. 
 

8.4.2. Prive-aangelegenheid 

Vraag 23: Zingevingvragen zijn een privé-aangelegenheid van de patiënt. 

Tabel 8.4.2.1. Prive-aangelegenheid 

 Sterk Matig Niet Total N 

Zingevingvragen zijn een 
privé-aangelegenheid van de 
patiënt 

24,2 56,2 19,6 100,0 434 

Analyse 

Tabel 8.4.2.2. Levensbeschouwelijke zelfdefinitie en privé-aangelegenheid 

 Sterk Matig Niet Total N=367 

Tr-R 23,6% 53,8% 22,6% 100,0% 106 

S 13,6% 69,7% 16,7% 100,0% 66 

L 20,7% 60,4% 18,9% 100,0% 111 

N 31,0% 56,0% 13,1% 100,0% 84 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,145 
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De samenhang is niet significant. Niet verbazingwekkend is dat de ‘niksers‘ meer deze 
mening zijn toegedaan. Maar ook de traditioneel-religieuzen neigen hier meer naar. Maar het 
meest opvallend is toch dat artsen in het algemeen zingevingsvragen geen privé-
aangelegenheid achten. 
 

8.4.3. Tijd voor zingevingsvragen 

Vraag 24: Heeft u voldoende tijd om op zingevingvragen in te gaan? 

Tabel 8.4.3.1. Voldoende tijd 

 
Ja, 

voldoende 

Meestal 
wel, soms 

niet 

Meestal 
niet, soms 

wel 

Nee, 
onvoldoende 

Total N 

u voldoende tijd om op 
zingevingvragen in te 
gaan? 

9,2 38,4 35,4 17,0 100,0 424 

Analyse 

Tabel 8.4.3.2. Levensbeschouwelijke zelfdefinitie en voldoende tijd 

 Ja, voldoende 
Meestal wel, 

soms niet 

Meestal niet, 

soms wel 

Nee, 

onvoldoende 

Total N=361 

Tr-R 9,3% 34,6% 37,4% 18,7% 100,0% 107 

S 6,3% 41,3% 34,9% 17,5% 100,0% 63 

L 10,8% 45,9% 30,6% 12,6% 100,0% 111 

N 12,5% 27,5% 38,8% 21,3% 100,0% 80 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,391 
 
De verschillen zijn niet significant. Artsen hebben dus soms wel, soms niet tijd om in te gaan 
op zingevingsvragen. 
 

8.4.4. Competent 

Vraag 25: Voelt u zich voldoende competent om op zingevingvragen in te gaan? 

Tabel 8.4.4.1. Competentie 

 
Ja, 

voldoende 

Meestal 
wel, soms 

niet 

Meestal 
niet, 

soms wel 

Nee, 
onvoldoende 

Total N 

Voelt u zich voldoende 
competent om op 
zingevingvragen in te 
gaan? 

13,4 52,6 25,0 9,0 100,0 424 

Analyse 

Tabel 8.4.4.2. Levensbeschouwelijke zelfdefinitie en competentie 

 Ja, voldoende 
Meestal wel, 

soms niet 

Meestal niet, 

soms wel 

Nee, 

onvoldoende 

Total N=362 

Tr-R 15,0% 55,1% 22,4% 7,5% 100,0% 107 

S 6,3% 65,1% 23,8% 4,8% 100,0% 63 

L 16,4% 51,8% 29,1% 2,7% 100,0% 110 
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N 12,2% 40,2% 25,6% 22,0% 100,0% 82 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,000 
 
De ‗niksers‘ scoren hier beduidend lager dan de andere groepen. Dit komt met name omdat 
zij zich in grotere mate ‗onvoldoende competent‘ achten 
Opvallend is ook dat de spirituelen minder vaak ‗ja, voldoende‘ scoren, ook ten opzichte van 
de ‗niksers‘. 
 

8.4.5. Wanneer komen zingevingsvragen aan de orde 

Vraag 26: Bij mij komen zingevingvragen aan de orde... 

Tabel 8.4.5.1. Aan de orde 

 

Alleen als 
de patiënt 

er zelf over 
begint 

Meestal 
begin ik 
er zelf 
over 

Soms begint 
de patiënt, 
dan weer 

ikzelf 

(bijna) nooit Total N 

Bij mij komen 
zingevingvragen aan de 

orde... 
37,9 6,1 41,8 14,3 100,0 428 

Analyse 

Tabel 8.4.5.2. Levensbeschouwelijke zelfdefinitie en aan de orde 

 

Alleen als de 

patiënt er zelf 

over begint 

Meestal begin 

ik er zelf over 

Soms begint 

de patiënt, dan 

weer ikzelf 

(bijna) nooit Total N=365 

Tr-R 43,0% 5,6% 41,1% 10,3% 100,0% 107 

S 37,5% 7,8% 43,8% 10,9% 100,0% 64 

L 32,4% 4,5% 49,5% 13,5% 100,0% 111 

N 43,4% 6,0% 26,5% 24,1% 100,0% 83 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,057 
 
Bij de ‗niksers‘ komen zingevingsvragen opvallend minder vaak aan de orde. De andere drie 
groepen verschillen niet zo sterk, hoewel de traditioneel-religieuzen het iets meer aan de 
patiënt over laten.  
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8.4.6. Welke zingevingsvragen komen aan de orde 

Vraag 27: welke zingevingsvragen komen in de gesprekken met uw patiënten aan de orde? 

Resultaten & analyse 
NB: in Nijmegen zijn de data voor deze vraag verkeerd ingevoerd. Daarom worden bij deze 
vraag alleen de scores van het UU, AZM en AMC gebruikt. 

Verschillen tussen de ziekenhuizen 

Maakt dit verschil voor de verdeling van de levensbeschouwelijke groepen? 

Tabel 8.4.6.1. Verschillen tussen ziekenhuizen 

 Tr-R Spir Levensb ‗Niks‘ Total N=375 

UU 25,9% 17,6% 31,8% 24,7% 100,0% 85 

MUMC 26,7% 13,3% 31,1% 28,9% 100,0% 90 

AMC 31,0% 25,3% 25,3% 18,4% 100,0% 87 

UMCN 31,0% 15,0% 34,5% 19,5% 100,0% 113 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,411 
 
Er zijn wel verschillen, maar deze zijn niet significant. 

Rangorde 
Als we een rangorde aanbrengen dan blijkt dat praktische vragen rondom de ziekte zelf hoog 
scoren. ‗Alledaagse zingevingsvragen‘ scoren lager, en existentiele zingevingsvragen scoren 
het laagst: 

Tabel 8.4.6.2. Welke zingevingsvragen komen aan de orde 

 
Ja Niet geselecteerd Totaal N 

Praktische vragen rondom de ziekte 

Hoe komt het 51,9 48,1 100 378 

Wat kan ik er aan doen 49,7 50,3 100 378 

Hoe zinvol is verder behandelen nog 43,7 56,3 100 378 

Alledaagse zingevingsvragen 

Hoe lang nog 35,2 64,8 100 378 

Waarom ik 34,7 65,3 100 378 

Hoe zal het doodgaan zich voltrekken 28,3 71,7 100 378 

Hoe behoud ik mijn autonomie 28 72 100 378 

Vragen rond euthanasie 24,3 75,7 100 378 

Is er nog resterend zinvol leven 23,5 76,5 100 378 

Wat is mijn schuld, verantwoordelijkheid 23 77 100 378 

Vragen rondom omgaan met naasten 19,6 80,4 100 378 

Is het wel rechtvaardig 19,3 80,7 100 378 

Vragen rond hoop 18,3 81,7 100 378 

Hoe raak ik niet geïsoleerd 13 87 100 378 

Vragen rond orgaandonatie 11,4 88,6 100 378 
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Vragen rond schaamte 10,8 89,2 100 378 

Existentiele zingevingsvragen 

Hoe kan ik het leven loslaten 7,9 92,1 100 378 

Waarom is er ziekte en lijden 6,1 93,9 100 378 

Hoe ga ik om met spijt over in het leven gemaakte 
keuzes 

5 95 100 378 

Is er leven na de dood 4,2 95,8 100 378 

Geen 3,7 96,3 100 378 

Waarom laat God mij in de steek 3,4 96,6 100 378 

Heeft God hier een bedoeling mee 3,2 96,8 100 378 

Waarom straft God mij? 2,1 97,9 100 378 

 
Existentiele zingevingsvragen komen duidelijk weinig aan de orde komen, terwijl er wel 
aandacht is voor alledaagse zingevingsvragen. 

Significant 
Hieronder zijn de vragen geselecteerd waarbij er significante verschillen waren tussen de 
verschillende groepen. 

Wat kan ik er aan doen 

Tabel 8.4.6.3. wat kan ik er aan doen 

 
Niet 

geselecteerd 
Ja Total N=262 

Tr-R 49,3% 50,7% 100,0% 73 

S 26,5% 73,5% 100,0% 49 

L 33,8% 66,2% 100,0% 77 

N 31,7% 68,3% 100,0% 63 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,043 
 
De traditioneel-religieuzen scoren hier opvallend lager. Dit kan te maken hebben met 
traditionele opvattingen over voorbeschikking en het lot dat in God‘s handen ligt.  De andere 
groepen hebben waarschijnlijk een modernere en individualistischer levensstijl, waarin meer 
nadruk ligt op zelfbeschikking. 

Is er nog een resterend zinvol leven 

Tabel 8.4.6.4. resterend zinvol leven 

 
Niet 

geselecteerd 
Ja Total N=262 

Tr-R 68,5% 31,5% 100,0% 73 

S 61,2% 38,8% 100,0% 49 

L 66,2% 33,8% 100,0% 77 

N 85,7% 14,3% 100,0% 63 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,020 
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Bij de ‗niksers‘ komt deze vraag beduidend minder aan de orde. Opvallend is ook dat deze 
vraag bij de spirituelen iets vaker aan de orde komt dan bij de traditioneel-religieuzen en de 
levensbeschouwelijken. 

Vragen rond euthanasie 

Tabel 8.4.6.5. Vragen rond euthanasie 

 
Niet 

geselecteerd 
Ja Total N=262 

Tr-R 74,0% 26,0% 100,0% 73 

S 71,4% 28,6% 100,0% 49 

L 57,1% 42,9% 100,0% 77 

N 77,8% 22,2% 100,0% 63 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,039 
 
Bij de levensbeschouwelijken komt deze vraag het vaakst aan de orde, bij de ‗niksers‘ het 
minst. Dit kan duiden op een meer op autonomie gerichte levensstijl van de 
levensbeschouwelijken. Maar dan is het toch opmerkelijk dat de ‗niksers‘ hier het laagste 
scoren. 

Existentiele zingeving 
 
Opvallend genoeg is er geen verband met de vragen waarin God aan de orde komt: 

Waarom straft God mij 

Tabel 8.4.6.6. Waarom straft God mij 

 
Niet 

geselecteerd 
Ja Total N=262 

Tr-R 97,3% 2,7% 100,0% 73 

S 95,9% 4,1% 100,0% 49 

L 97,4% 2,6% 100,0% 77 

N 96,8% 3,2% 100,0% 63 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,968 

Heeft God hier een bedoeling mee 

Tabel 8.4.6.7. Heeft God hier een bedoeling mee 

 
Niet 

geselecteerd 
Ja Total N=262 

Tr-R 95,9% 4,1% 100,0% 73 

S 95,9% 4,1% 100,0% 49 

L 96,1% 3,9% 100,0% 77 

N 95,2% 4,8% 100,0% 63 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,995 
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Waarom laat God mij in de steek 

Tabel 8.4.6.8. waarom laat God mij in de steek 

 
Niet 

geselecteerd 
Ja Total N=262 

Tr-R 95,9% 4,1% 100,0% 73 

S 91,8% 8,2% 100,0% 49 

L 96,1% 3,9% 100,0% 77 

N 98,4% 1,6% 100,0% 63 

 
Asymp.sig. (2-sided) χ2 = 0,391 
 
Traditioneel-religieuzen en spirituelen scoren hier wel iets hoger, maar in alle groepen 
komen deze vragen zeer weinig aan de orde. Dat is vreemd, want de traditioneel-religieuzen 
en de spirituelen vinden aandacht voor zingevingsvragen wel opvallend vaker belangrijk dan 
de ‗niksers‘. Kennelijk is belang hechten aan aandacht voor zingevingsvragen iets anders 
dan er daadwerkelijk aandacht aan besteden. En het is duidelijk dat existentiele 

zingevingsvragen van een andere orde zijn dan alledaagse zingevingsvragen. Daarom is het 
uitermate zinnig om hier onderscheid in te maken bij onderzoek naar zingeving. 
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9. Discussie van de resultaten 

9.1. Indeling in groepen 
De hier gebruikte indeling in vier groepen, namelijk traditioneel-religieus, spiritueel, 
levensbeschouwelijk en ‗niks‘, blijkt een bruikbare indeling te zijn. Ze sluit deels aan bij de 
indeling van de WRR (Kronjee & Lampert 2006).  
In de hier gebruikte indeling wordt het onderscheid religieus-spiritueel, dat gangbaar is om 
een modern onderscheid tussen ervaringsgerichte versus geloofsgerichte zingeving te 
onderscheiden (Spilka e.a. 2003, p.336), uitgebreid met de categorie levensbeschouwelijk. In 
combinatie met de vraag naar verbondenheid met een levensbeschouwelijke organisatie 
blijkt de restcategorie, die noch religieus, noch spiritueel is, gesplitst te kunnen worden in 
twee groepen, die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn wat betreft zingeving en de 
interesse hierin. 

Karakterisering van de groepen 

Traditioneel-religieuzen 
De religieuze groep bestaat overwegend uit Christelijk georiënteerde artsen, die zich 
verbonden voelen met een levensbeschouwelijke organisatie. Zij scoren hoog op intrinsieke 
religiositeit (vraag 44, paragraaf 8.1.1), ervaren spiritualiteit/religie veel vaker als een bron 
van steun (vraag 8, paragraaf 8.1.2). Meer mannen dan vrouwen zijn tot deze groep te 
rekenen. in de verschillende leeftijdsgroepen is deze oriëntatie ongeveer even sterk 
vertegenwoordigd. 

Spirituelen 
De spirituele groep bestaat voor de helft uit Christelijk georiënteerde artsen, die zich niet 
verbonden voelen met een levensbeschouwelijke organisatie. Verder bestaat ze uit artsen 
die zich tot geen enkele stroming rekenen, humanisten, boeddhisten en aanhangers van 
nieuwe spiritualiteit. Ze scoren minder hoog op intrinsieke religiositeit, ervaren 
spiritualiteit/religie veel minder vaak als bron van steun. Veel meer vrouwen dan mannen 
rekenen zich tot deze groep. Onder 35-44 jarigen komt deze oriëntatie vaker voor. 

Levensbeschouwelijken 
De levensbeschouwelijke groep bestaat met name uit ongebonden christenen, humanisten, 
artsen zonder enige religieuze binding, en een klein gedeelte atheïsten en agnosten. Ze 
scoren lager op intrinsieke spiritualiteit, ervaren spiritualiteit/religie vrijwel niet als bron van 
steun. Iets meer mannen dan vrouwen behoren tot deze groep. Onder oudere artsen (45+) 
komt deze oriëntatie vaker voor. 

‘Niksers’ 
De ‗niksers‘ bestaan met name uit artsen zonder enige religieuze binding. Daarnaast is er 
nog een gedeelte ongebonden christenen, en humanisten, atheïsten en agnosten. Deze 
groep scoort zeer laag op intrinsieke religiositeit. Spiritualiteit/religie is geen bron van steun 
voor hun. Meer vrouwen dan mannen maken deel uit van deze groep. Onder jongere artsen 
komt deze oriëntatie vaker voor. 

Vergelijking met de levensstijlen van de WRR 
De WRR constateert dat de verschillende groepen allemaal grote waarde hechten aan de 
nabije ander als bron van zingeving, maar verschillen in het belang dat wordt gehecht aan 
transcendentie en hedonisme (Kronjee & Lampert 2006, p.177-178). 

Nabije ander 
Ook voor de hier onderscheiden groepen geldt dat de nabije ander de belangrijkste bron van 
steun is (vraag 8, paragraaf 8.1.2). 
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Transcendentie 
Het verschil in het belang dat wordt gehecht aan transcendentie komt ook onze 
onderzoeksgroep naar voren. De traditioneel-religieuze en de spirituele groep scoren hoger 
op intrinsieke religiositeit (vraag 44, paragraaf 8.1.1), en ervaren spiritualiteit en religie vaker 
als bron van steun (vraag 8, paragraaf 8.1.2). 

Hedonisme 
Sport als bron van steun zou iets kunnen zeggen over hedonisme, maar hier zijn geen 
significante verschillen (vraag 8, paragraaf 8.1.2). Wel hechten de spirituelen meer belang 
aan ontspanning in de natuur. Maar al met al hebben we hier te weinig informatie om 
uitspraken te kunnen doen over verschillen in hedonisme. 

Sexe 
Wat betreft sexe-verdeling zijn er verschillen tussen de WRR en de hier gehanteerde 
indeling. De ongebonden spirituelen en de humanisten vertonen globale overeenkomsten 
met de spirituelen en de levensbeschouwelijken. Maar wat betreft de christenen en de niet-
religiueze, niet humanistische groepen zijn de verhoudingen min of meer het omgekeerde 
van de traditioneel-religieuzen en de ‗niksers‘. Mogelijk wordt dit verklaard door het feit dat 
de christenen oververtegenwoordigd zijn onder de ouderen, terwijl in onze onderzoeksgroep 
er een grote groep jonge vrouwen is. 

Leeftijd 
Deze cijfers zijn niet direct vergelijkbaar, omdat de WRR ook jongere en oudere mensen 
heeft onderzocht. Wat wel opvalt is dat de ‗niksers‘ in ons onderzoek sterk vertegenwoordigt 
zijn in de jongste groep, terwijl de niet-religieuze, niet-humanistische groep gelijkmatiger 
verdeeld is. 

9.2. Professionele vaardigheden en verwachtingen 
Uit de analyses blijkt duidelijk dat medisch-technisch handelen de core-business is van 
artsen. Vragen hierover worden vrijwel unaniem onderschreven, ongeacht de 
levensbeschouwelijke zelfdefinitie: kennisbronnen (vraag 28, paragraaf 8.2.1), vaardigheden 
(vraag 30, paragraaf 8.2.2), verwachtingen van patiënten (vraag 10, paragraaf 8.2.3). Dit is 
ook in lijn met Engel‘s stellingen over de dominantie van het bio-medisch model (Engel 
1977), en de bevindingen van Hijweeghe & Pieper (2007). 
 
Er zijn wel verschillen tussen de vier groepen als het gaat om de aandacht voor psycho-
sociale en zingevingsaspecten. 

Traditioneel-religieuzen 
De traditioneel-religieuze groep scoort:  
Kennisbronnen 
-  Psychologische kennis  
+ Kennis van existentiele vragen 
+ Kennis over geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing 
+ Levenservaring  
-  Intuïtie 
Vaardigheden 
-  Doorvragen naar betekenis ziekte voor leven patiënt  
-  Emotionele ondersteuning  
-  Exploreren impact ziekte op sociale relaties 
Verwachtingen 
-  Betrokkenheid tonen 
-  Ingaan op religieuze en zingevingsvragen 
 
Het geeft het beeld dat de traditioneel-religieuze artsen terughoudender zijn. 
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Spirituelen 
De spirituele groep scoort: 
Kennisbronnen 
+ Kennis van existentiele vragen 
+ Psychologische kennis 
+ Kennis van sociale verbanden 
+ Levenservaring 
+ Intuïtie 
Vaardigheden 

+ Doorvragen naar betekenis ziekte voor leven patiënt 
+ Emotionele ondersteuning  
+ Exploreren impact ziekte op sociale relaties  
Verwachtingen 
-  Ingaan op religieuze en zingevingsvragen. 
 
Het geeft een beeld van de spirituelen als emotioneel-ondersteunend. 

Levensbeschouwelijken 
De levensbeschouwelijke artsen scoren; 
Kennisbronnen 
-  Existentiele vragen  
-  Geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing,  
-  Levenservaring  
-  Intuïtie 
Vaardigheden 

+ Doorvragen naar betekenis ziekte voor leven patiënt 
+ Emotionele ondersteuning  
+ Exploreren impact ziekte op sociale relaties  
Verwachtingen 

-  Ingaan op religieuze en zingevingsvragen 
 
Het geeft een beeld van de levensbeschouwelijken als pragmatisch-betrokken. 

‘Niksers’ 
De ‗niksers‘ scoren: 
Kennisbronnen 
- Psychologische kennis,  
- Kennis van sociale verbanden 
- Laag op kennis van existentiele vragen,  
- Geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing 
- Levenservaring 
+ Intuïtie 
Vaardigheden 
- Doorvragen naar betekenis ziekte voor leven patiënt  
- Emotionele ondersteuning  
- Exploreren impact ziekte op sociale relaties  
Verwachtingen 
- Ingaan op religieuze en zingevingsvragen 
 
Het geeft een beeld van de ‗niksers‘ die minder sensitief zijn op het gebied van 
intermenselijke vaardigheden.  

Verklaring voor lagere score 
Een mogelijke verklaring vinden we in Bering‘s theorie van zingeving.  Bering, een 
godsdienstpsycholoog uit de çognitive science of religion, stelt dat zingeving sterk 
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samenhangt met onze ‗theory of mind‘: het vermogen ons te verplaatsen in een ander en ons 
een voorstelling te maken van zijn of haar gedachten en gevoelens. Dit geeft de mens een 
evolutionair voordeel, doordat we daardoor veel beter in staat zijn om samen te werken dan 
andere diersoorten. Maar hierdoor zijn we ook geneigd om intentioneel te denken: in vrijwel 
alles zoeken we een betekenis en een intentie, ook in strikt natuurlijke gebeurtenissen. We 
verwachten dat de wereld redelijk en doelgericht is. Religie geeft uitdrukking aan deze 
intuïtieve verwachtingen. Zingevingsvragen zijn aan de orde als deze intuïtieve verwachting 
gelogenstraft wordt. Ziekte is hiervan een voorbeeld. Het kan deze intuïtieve verwachting 
aantasten, en ons betekenisgeving tekort doen schieten (Bering 2010). Als zingeving 
samenhangt met onze ‗theory of mind‘ en het intuïtief waarnemen van intentioneel gedrag, 
dan zou het kunnen betekenen dat die ‗theory of mind‘ bij ‗niksers‘ iets anders werkt, 
waardoor ze èn minder gericht zijn op het waarnemen de psychologische en sociale 
aspecten van menselijk gedrag, èn minder geneigd zijn tot religieuze of 
levensbeschouwelijke verklaringen.  
 
Overigens zou hiermee ook de angst van de WRR voor een ontwikkeling richting een 
volledig niet-religieuze, niet-humanistische samenleving ontkracht worden. Als 
betekenisgeving en het zoeken naar intentionele verklaringen zo essentieel deel uitmaken 
van onze constitutie, dan zal er ook altijd sprake zijn van religieus of anderszins zinzoekend 
gedrag in de samenleving. 

9.3. Gevoelens herkennen 
Bij het herkennen van gevoelens zijn vrijwel geen invloeden van de levensbeschouwelijke 
zelfdefinitie aan te wijzen. ‗Verontwaardiging‘ wordt iets vaker herkend door de spirituelen. 
Dit pleit tegen bovengenoemd verband tussen ‗theory of mind‘, aandacht voor psycho-
sociale aspecten, en zingeving. 

9.4. Zelfdefinitie en aandacht voor zingevingsvragen 
De levensbeschouwelijke zelfdefinitie is duidelijk van invloed op het belang dat wordt 
gehecht aan zingevingsvragen.  
 
Traditioneel-religieuzen en spirituelen hechten duidelijk meer belang aan zingevingsvragen, 
de ‗niksers‘ duidelijk minder.  
 
Maar het is wel de vraag of er ook dáádwerkelijk aandacht is voor zingevingsvragen. Uit 
vraag 27 (paragraaf 8.4.6) blijkt namelijk dat praktische vragen over de ziekte het meest aan 
bod komen, gevolgd door vragen rondom alledaagse zingeving. Expliciet existentiele 
zingevingsvragen komen zeer weinig aan bod. Traditioneel-religieuzen en spirituelen scoren 
hier wel hoger, en niksers lager, maar het verschil is niet significant. Dit betekent dus dat 
traditioneel-religieuzen en spirituelen deze vragen wel belangrijk vinden, maar er in de 
praktijk nauwelijks meer mee doen dan de levensbeschouwelijken en de ‗niksers‘. 
 
De enige vragen waar een verschil aan te wijzen is, zijn wat de patiënt er aan kan doen, of er 
nog een resterend zinvol leven is, en vragen rond euthanasie. Met name de laatste vraag is 
relevant voor de behandeling van patiënten. Het vergroten van de aandacht hiervoor kan de 
kwaliteit van de behandeling dus ten goede komen. 
 
Dit komt ook overeen met vraag 10 (paragraaf 8.2.3), waar de meeste artsen niet zeiden dat 
patiënten verwachten dat artsen ingaan op existentiele en zingevingsvragen. 
 
De traditioneel-religieuzen hechten een groot belang aan aandacht voor zingevingsvragen. 
In de praktijk hebben ze ook iets meer aandacht voor zingevingsvragen, maar niet veel 
meer. Ze zijn sterker van mening dat zingevingsvragen een privé-aangelegenheid zijn, maar 
ook sterker van mening dat het géén privé-aangelegenheid is. Ze voelen zich competent als 
het gaat om zingevingsvragen.  
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De spirituelen vinden aandacht voor zingeving ook belangrijk. Ze vinden zingeving minder 
een privé-aangelegenheid noch geen privé-aangelegenheid. Ze achten zich iets minder 
competent op dit gebied. 
 
De levensbeschouwelijken vinden zingevingsvragen iets minder belangrijk. Ze zijn sterker 
van mening dat zingeving wel òf geen privé-aangelegenheid is. Ze achten zichzelf iets 
minder competent op dit gebied. 
 
De ‗niksers‘ vinden zingevingsvragen het minste van belang. Ze vinden dit het meest een 
privé-aangelegenheid, en voelen zich ook het minst competent op dit gebied. 
Zingevingsvragen komen bij hun ook het minste aan de orde. 
 
Het belang dat wordt gehecht aan zingevingsvragen wordt dus wel sterk beïnvloedt door de 
levensbeschouwelijke zelfdefinitie, maar in de daadwerkelijke aandacht voor 

zingevingsvragen blijkt deze invloed veel kleiner of zelfs afwezig te zijn. 
 
De daadwerkelijke aandacht voor zingevingsvragen gaat met name uit naar alledaagse 
zingevingsvragen, en niet naar existentiele zingevingsvragen. Dit is van belang voor 
vervolgonderzoek; expliciet onderscheid maken tussen deze twee domeinen maakt een 
duidelijker vraagstelling en onderzoeksresultaten mogelijk.
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H10. Conclusies 
In deze literatuurstudie en deelanalyse werden een aantal vragen onderzocht. We zullen nu 
de antwoorden op deze vragen formuleren. 

10.1. Zingeving 
Wat wordt er bedoeld met zingeving, en wat is het onderscheid tussen alledaagse en 
existentiele zingeving? 

Zingeving 
Mensen geven actief betekenis aan hun leven en hun ervaring. Hierdoor zijn ze in staat om 
effectief en efficiënt te handelen.  
 
Bij deze betekenisgeving is er sprake van alledaagse en existentiele zingeving. De 
alledaagse zingeving gaat over de dagelijkse patronen, de vertrouwde wereld die verstoord 
wordt door ziekte. Dit is de vorm van zingeving waar we het meest mee te maken hebben. 
Existentiele zingeving gaat volgens Van der Lans over datgene waar we geen grip op 
hebben: de eindigheid van het leven, het tekortschieten van betekenisgeving. Volgens 
Bering heeft existentiele zingeving te maken met onze intuïtieve neiging om intentioneel 
gedrag waar te nemen. 

Zingeving en ziekte 
Ziekte verstoord de dagelijkse gang van zaken en het intuïtieve gevoel van doel en 
betekenis. Dit kan zingevingsvragen oproepen. Of artsen hier aandacht voor hebben hangt 
mede af van het mens- en zorgmodel dat ze hanteren.  

10.2. Spiritualiteit 
Wat wordt er bedoeld met het begrip „spiritualiteit‟? 
 
In de literatuur is een onderscheid tussen traditionele en moderne definities van spiritualiteit 
en religie. 

Traditioneel 
Traditioneel staat religie voor het geheel van geloofsovertuigingen en rituelen waarmee 
mensen uiting geven aan hun band met ‗het transcendente‘. Spiritualiteit duidt een wijze van 
leven aan waarbij getracht wordt dit ‗transcendente‘ actief te verwerklijken in het eigen leven: 
‗godgelijkvormigheid door innerlijke omvorming‘. Religie en spiritualiteit zijn hierin 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Modern 
In de moderne betekenis staat spiritualiteit tegenover religie. Spiritualiteit staat daarin voor 
de innerlijke beleving, de ervaring. Religie staat voor de georganiseerde kant, de instituties, 
die de individuele expressie belemmeren.  
Deze moderne vorm van spiritualiteit streeft ook naar innerlijke omvorming, maar richt zich 
hierbij op de realisatie van ‗het ware zelf‘, een transcendent  subject dat verscholen ligt 
achter maatschappelijke belemmeringen en vroege vorming. Klassieke spiritualiteit, oosters 
en westers, wordt hierbij gecombineerd met psychologie, met name psycho-analyse. 
 
Spiritualiteit verwijst hiermee niet alleen naar een bepaalde levenswijze, maar ook naar een 
bepaalde zelfdefinitie. Hetzelfde geldt voor religie: ook deze term wordt hiermee tevens een 
zelfdefinitie, namelijk diegenen die geloven in een transcendente werkelijkheid, en die in de 
kerkelijke organisaties geen belemmering zien om deze transcendente werkelijkheid te 
integreren in hun leven. 
 
Beide vormen van spiritualiteit zijn vormen van existentiele zingeving. Naast deze twee 
transcendente vormen van zingeving kan nog een derde vorm van existentiele zingeving 
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worden onderscheiden, namelijk de naturalistische of humanistische. In de westerse cultuur 
vormt dit een dominante onderstroom, die ook aan te wijzen is in de andere twee vormen 
van existentiele zingeving. 

10.3. Levensbeschouwelijke zelfdefinitie 
Levensbeschouwelijke zelfdefinitie:  

 Welke levensbeschouwelijke groepen onderscheidt de WRR? 

 Welke criteria hanteert de WRR om tot haar groepsindeling te komen, en zijn deze 
criteria bruikbaar om in deze deelanalyse tot een levensbeschouwelijke 
groepsindeling te komen? 

 Is het mogelijk om ook in deze deelanalyse tot een nadere karakterisering te komen? 

 
In de literatuurstudie is de indeling van de WRR in leefstijlen nader bestudeerd, namelijk de 
religieuzen, ongebonden spirituelen, de humanisten en een groep die niet-religieus en niet-
humanistisch is. Voor de deelanalyse is gebruik gemaakt van een soortgelijke indeling 
andere indeling op basis van iets andere criteria, die ook bruikbaar is. 
 
In de deelanalyse zijn vier groepen onderscheiden, aan de hand van de vraag of men 
zichzelf religieus en/of spiritueel en/of levensbeschouwelijk noemt, en zich rekent tot een 
levensbeschouwelijke organisatie. 

Traditioneel-religieus 
Deze artsen noemen zichzelf religieus en/of spiritueel en/of levensbeschouwelijk, en rekenen 
zich tot een levensbeschouwelijke organisatie. Meer dan 90% is christelijk. Iets meer jongere 
(45-) dan oudere artsen maken deel uit van deze groep, met een sterkere 
vertegenwoordiging van de 34-45 jarigen. Ze lijken terughoudender te zijn in hun contacten 
met patiënten. Deze groep komt sterk overeen met de traditioneel-religieuzen van de WRR. 

Spiritueel 
Deze artsen noemen zichzelf ook religieus en/of spiritueel en/of levensbeschouwelijk, maar 
rekenen zich niet tot een levensbeschouwelijke organisatie. De helft is christelijk. De rest 
rekent zich tot geen enkele stroming rekenen, of zijn humanisten, boeddhisten en 
aanhangers van nieuwe spiritualiteit. 35-44 jarigen zijn het sterkst vertegenwoordigt in deze 
groep. Ze lijken emotioneel ondersteunender te zijn in het contact met hun patiënten. Deze 
groep vertoont overeenkomsten met de ongebonden spirituelen van de WRR. 

Levensbeschouwelijk 
Deze artsen noemen zich levenbeschouwelijk, maar rekenen zich niet tot een 
levensbeschouwelijke organisatie. Deze groep bestaat met name uit ongebonden christenen, 
humanisten, artsen zonder enige religieuze binding, en een klein gedeelte atheïsten en 
agnosten. Oudere artsen (45+) zijn sterker vertegenwoordigd in deze groep. Ze lijken 
pragmatisch-betrokken te zijn in het contact met hun patiënten. Deze groep komt deels 
overeen met de humanisten van de WRR. 

‘Niks’ 
Deze artsen noemen zichzelf noch religieus, noch spiritueel, noch levensbeschouwelijk, en 
rekenen zich niet tot een levensbeschouwelijke organisatie. Deze groep bestaat met name 
uit artsen zonder enige religieuze binding. Daarnaast is er nog een gedeelte ongebonden 
christenen, en humanisten, atheïsten en agnosten. De jongste artsen, 25-34, zijn hier sterk 
vertegenwoordigd. Ze lijken minder sensitief te zijn in het contact met hun patiënten. Deze 
groep komt deels overeen met de niet-religieuze, niet-humanistische groep van de WRR. 

10.4. Aandacht voor zingeving 
Is er een samenhang tussen de levensbeschouwelijke zelfdefiniëring van artsen en de 
aandacht voor zingevingsvragen?  
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De levensbeschouwelijke zelfdefinitie heeft wel invloed op het belang dat artsen hechten aan 

het schenken van aandacht aan zingevingsvragen, maar in de praktijk blijkt dit nauwelijks 
van invloed op de daadwerkelijke aandacht die hieraan wordt gegeven. Traditioneel-

religieuzen en spirituelen vinden het wel belangrijker om aandacht te hebben voor 
zingevingsvragen, maar in de praktijk hebben ze er niet zoveel meer aandacht voor. ‗Niksers‘ 
hebben er wel minder aandacht voor, maar ook niet veel minder. 
 
Artsen hechten vooral een groot belang aan het medisch-technisch handelen, en de kennis 
en vaardigheden die hiervoor noodzakelijk is. De levensbeschouwelijke zelfdefinitie heeft 
hier geen invloed op. 
 
Artsen hechten in mindere mate belang aan de psycho-sociale aspecten van ziek-zijn, aan 
praktische vragen, en aan alledaagse zingeving.  
 
Alledaagse zingeving krijgt aandacht in het contact tussen arts en patiënt, maar existentiele 
zingeving is nauwelijks aan de orde in het contact tussen arts en patiënt. Het is daarom 
zinnig om onderscheid te maken tussen deze twee domeinen. 
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Appendix – Vragenlijst 
 

ZINGEVINGVRAGEN IN HET CONTACT TUSSEN PATIËNT EN 
MEDISCH SPECIALIST 

 
 
 
Inleiding 
 
Wij willen u vragen deel te nemen aan dit onderzoek naar zingevingvragen in het contact 
tussen patiënt en medisch specialist. Dit thema komt voort uit aandacht voor een integrale 
gezondheidszorg, waarin lichamelijke, psychosociale en zingevingsaspecten op elkaar 
betrokken worden. Om het debat op dit terrein goed te kunnen voeren, starten we met deze 
inventarisatie van de feitelijke praktijk. Uiteindelijk doel is een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van zorg.     
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door enkele onderzoekers van de Universiteit van Utrecht. 
Het vindt plaats in de  academische ziekenhuizen van Nederland. De diensten geestelijke 
verzorging zijn verantwoordelijk voor de lokale uitvoering ervan. 
 
De vragenlijst gaat over de volgende onderwerpen: waarnemen van en omgaan met 
zingevingvragen; contacten met andere beroepsgroepen rond zingevingvragen, behoefte 
aan bijscholing op dit terrein en uw arbeidssituatie. Ook worden enige achtergrondgegevens 
in kaart gebracht. Het invullen van deze lijst duurt ongeveer 15-20 minuten. 
 
In de vragenlijst is soms sprake van God, geloof, spiritualiteit en levensbeschouwing. Het 
gaat bij de beantwoording van de vragen erom hoe u deze begrippen voor uzelf invult. 
 
Bij het invullen van de vragenlijst zijn er uiteraard geen goede of foute antwoorden. Het gaat 
om uw manier van omgaan met zingevingvragen. 
De vragen beantwoordt u door het hokje aan te kruisen dat bij uw antwoord hoort. Er zijn 
enkele open vragen waarbij u zelf iets invult; dat is door stippellijnen duidelijk aangegeven. 
Denkt u niet te lang na over de antwoorden, geeft u gewoon uw eerste reactie. 
 
Misschien heeft u minder vaak rechtstreeks contact met patiënten, maar wel met hun 
partners, ouders of andere naaststaanden. In dat geval kunt u de vragenlijst invullen met uw 
voornaamste gesprekspartners voor ogen. 

 
Uiteraard zullen uw antwoorden anoniem en vertrouwelijk worden verwerkt. U hoeft uw naam 
niet in te vullen. 
 
De uitkomsten van het onderzoek zullen door de dienst geestelijke verzorging worden 
verspreid. De onderzoeksresultaten, die gepubliceerd zullen worden in wetenschappelijke en 
vakbladen, zullen de basis vormen om de bijdrage van artsen in de ‗zorg voor zingeving en 
spiritualiteit‘ goed te situeren en te optimaliseren voor de toekomst. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Dr. N. Hijweege (Universiteit Utrecht: 030-2532076) 
Dr. J. Pieper (Universiteit Utrecht: 030-2531991) 



Zingevingsvragen in het contact tussen arts en patiënt – secundaire analyse   Versie 09.02 Andreas van der Velde 

 

71 

 

I. WERKZAAMHEDEN 
 

We beginnen met een reeks vragen over uw arbeidssituatie. Ze gaan over uw functie, 
uw dagelijkse werkzaamheden, uw motivatie, de belasting van het beroep en de 
bronnen waar u steun aan ontleent. 
 
 
1. Welk specialisme beoefent u? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Op welke (klinische) afdeling werkt u? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Wat zijn uw taken? Wilt u aankruisen in welke mate de genoemde taken van toepassing 
zijn.  

 
     sterk van van toe- soms van niet van 
     toepassing passing toepassing toepassing 
-- patiëntenzorg: klinisch         
-- patiëntenzorg: poliklinisch         
-- onderwijs/supervisie         
-- onderzoek           
-- management          
 
 
4. Mijn functie is: 
      medisch specialist-hoogleraar 
      medisch specialist 
      arts-assistent 
 
 
5. Welke „fasen‟ in het ziekteproces van uw patiënten maakt u mee? Wilt u aankruisen in 
welke mate de genoemde fasen van toepassing zijn.  
 
     sterk van van toe- soms van niet van 
     toepassing passing toepassing toepassing 
- intake – diagnose           
- behandeling             
- poliklinische nazorg           
- palliatieve zorg           
 
 
 
 
  
6. Wat is de duur van uw contacten met patiënten? Wilt u aankruisen in welke mate de 
genoemde duur van toepassing is.  

     sterk van van toe- soms van niet van 
     toepassing passing toepassing toepassing 
- eenmalig           
- kortdurend (enkele contacten)        
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- middellang (maximaal 1  jaar  
  na eerste contact)          
- langdurend/levensloop volgend        
 
 
7. Hieronder volgt een lijst met beroepsmotieven. Geef aan in hoeverre elk motief in uw werk 
een rol speelt. Wilt u aankruisen in welke mate de genoemde motieven van toepassing zijn.  

 
     sterk van van toe- soms van niet van 
     toepassing passing toepassing toepassing 
- medisch-technisch deskundig  
  handelen           
- patiënt beter maken          
- betrokken zijn bij de patiënt        
- zorg verlenen aan de patiënt         
- begeleiden van de patiënt in het  
  maken van keuzes          
- collegiale contacten met andere  
  specialisten           
- bijdragen aan de opleiding van een  
  nieuwe generatie specialisten        
- doen van wetenschappelijk  
  onderzoek           
- het werk goed doen          
- bijdragen aan kwaliteit van zorg        
 
 
8. Aan welke bronnen ontleent u steun voor de uitoefening van uw beroep? 
Wilt u aankruisen welke bronnen van toepassing zijn. Meerdere keuzes zijn mogelijk. 

 
 contacten met partner of binnen het gezin/de familie 
 contacten met vrienden  
 contacten met collegae 
 sport 
 ontspanning in de natuur 
 lezen 
 kunst 
 spiritualiteit/religie 
 werk 
 anders, namelijk  ………………… 
 
 
 
 
9. Welke aspecten van uw beroep ervaart u als belastend? Wilt u aankruisen welke aspecten 
van toepassing zijn. Meerdere keuzes zijn mogelijk. 

 
 tijdsdruk 
 competitie 
 bijhouden van vakliteratuur en medisch technische ontwikkelingen 
 geven van onderwijs 
 management taken 
 contacten met andere professionals 
 de (schrijnende) verhalen van patiënten 
 verwachtingen van patiënten 
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 het maken van en verantwoordelijk zijn voor medisch technische keuzes 
 eigen onmacht 
 gemaakte fouten 
 eigen afstomping, onverschilligheid 
 confrontatie met eigen eindigheid/kwetsbaarheid 
 andere, namelijk……………………………………………………….. 
 
 
 
II. WAARNEMEN VAN: VERWACHTINGEN PATIËNTEN, PSYCHISCHE REACTIES, 
SOCIALE VERANDERINGEN EN ZINGEVINGVRAGEN 
 

Nu volgt een reeks vragen over wat u waarneemt in het contact met de patiënt. Welke 
verwachtingen heeft de patiënt van u, welke psychische veranderingen gaan gepaard 
met de ziekte, welke sociale veranderingen hangen ermee samen en welke 
zingevingvragen komen op naar uw waarneming? 
 
II.1 Verwachtingen patiënten 

 
10. In welke mate hebben patiënten naar uw ervaring de volgende verwachtingen van u als 
medisch specialist? 

 
        sterk  matig  niet 
- dat u medisch kundig handelt                                
- dat u betrokkenheid toont          
- dat u ingaat op existentiële en zingevingvragen    
   die met de ziekte samenhangen          
 
 
11. In welke mate kennen uw patiënten u de volgende rollen toe? 
 
        sterk  matig  niet 
- deskundige            
- vertrouwensfiguur                      
- begeleider            
- vriend(in)            
- ideale ouder            
 
 
II.2 Psychische reacties 
 
12. In welke mate komt u de volgende gevoelens tegen bij uw patiënten? 

 
        sterk  matig  niet 
- angst             
- boosheid            
- verontwaardiging           
- schuldgevoelens           
- schaamtegevoelens           
- hoop             
- onzekerheid            
- onrust            
- somberheid            
- dankbaarheid           
- vreugde            
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- teleurstelling            
- vertrouwen            
- afhankelijkheid           
- andere, namelijk: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
 
13. Op welke manieren proberen uw  patiënten greep te krijgen op hun ziekte? 
 
        sterk  matig  niet 
- strijd/doorvechten           
- ontkenning/vermijden          
- acceptatie/berusten           
- opgeven            
- cynisme            
- positieve herwaardering van de situatie        
- verstarring            
- andere manieren, namelijk 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
 
 
II.3 Sociale veranderingen 

 
14. In welke mate heeft de ziekte invloed op het sociale leven van uw patiënten? 

 
        sterk  matig  niet 
- intieme relaties verslechteren         
- intieme relaties verbeteren          
- de sociale positie verslechtert          
- de arbeidsperspectieven verslechteren        
II.4 Zingevingvragen 

 
15. Waaraan herkent u bij uw patienten dat er zingevingaspecten van ziek-zijn aan de orde 
zijn? Geef aan welke signalen van toepassing zijn. Meerdere keuzes zijn mogelijk. 
 
 herhaald terugkeren van een bepaalde thematiek in de gesprekken 
 kwaadheid 
 intensiteit van emoties 
 stagnatie in accepteren van het veranderde lichaam 
 stagnatie in ontwikkeling toekomstperspectief 
 moedeloosheid 
 verminderde eetlust 
 fixatie op de dood 
 fixatie op gezond worden 
 extreem gedrag 
 ongeremdheid in verdriet 
 spanning in relaties met belangrijke anderen 
 angst 
 verbetering van relaties met belangrijke anderen 
 sterk opgaan in de natuur 
 richten op nieuwe levensdoelen 
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 andere signalen, namelijk 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
16. Welk soort zingevingvragen komt u tegen bij uw patienten ? Meerdere keuzes zijn 
mogelijk. 
 

 geen 
 waarom ik 
 is het wel rechtvaardig 
 hoe komt het 
 wat kan ik eraan doen 
 hoe lang nog 
 wat is mijn schuld, verantwoordelijkheid 
 is er nog een resterend zinvol leven 
 hoe behoud ik mijn autonomie 
 hoe raak ik niet geïsoleerd 
 is er leven na de dood 
 hoe zal het doodgaan zich voltrekken 
 vragen rond omgaan met naasten 
 vragen rond schaamte 
 hoe ga ik om met spijt over in het leven gemaakte keuzes 
 hoe zinvol is verder behandelen nog 
 hoe kan ik het leven loslaten 
 vragen rond orgaandonatie 
 vragen rond euthanasie 
 waarom straft God mij 
 heeft God hier een bedoeling mee 
 waarom laat God mij in de steek 
 vragen rond hoop 
 waarom is er ziekte en lijden 
 andere, namelijk 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
17. Welk gedeelte van de  patiënten betrekt hun geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing bij 
het omgaan met hun ziekte? 

 
Schatting in percentage van 0% tot 100%:…………………………… 
 
 
18. Als ze dat doen, in hoeverre heeft dat dan positieve invloed? 

 
        sterk  matig  niet 
             
 
 
19. Als ze dat doen, in hoeverre heeft dat dan negatieve invloed? 

 
        sterk  matig  niet 
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20. Welk soort positieve invloed treft u aan als geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing een rol 
speelt? 

        sterk  matig  niet 
- de ziekte krijgt zin en betekenis         
- men vindt geborgenheid bij het  
  goddelijke/heilige/de bestaansgrond        
- (religieuze/spirituele) rituelen helpen        
- de (geloofs/spirituele) gemeenschap biedt steun       
- geestelijk verzorgers bieden steun         
- andere positieve invloed, namelijk 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
21. Welk soort negatieve invloed treft u aan als geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing een 
rol speelt? 
        sterk  matig  niet 
- de patiënt heeft overmatige schuldgevoelens       
- de patiënt vreest straf in het hiernamaals        
- de patiënt voelt zich door God verlaten        
- de patiënt verliest de steun van de  
  (geloofs/spirituele)gemeenschap         
- de patiënt heeft geen houvast         
- andere negatieve invloed, namelijk 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
III. OMGAAN MET ZINGEVINGVRAGEN 
 

Nu volgt een reeks vragen over de manier waarop u omgaat met zingevingvragen in 
het contact met de patiënt.  
 
 
22. In hoeverre vindt u het belangrijk om bij zingevingvragen van uw patiënten….. 

 
        sterk  matig  niet 
- deze zingevingvragen te signaleren       
  
- in te gaan op deze zingevingvragen       
  
- begeleiden van deze patiënten rond deze vragen       
- doorverwijzen van deze patiënten         
 
 
23. In hoeverre bent u het eens met de stelling: Zingevingvragen zijn een privé-aangele-
genheid van de patiënt. 
        sterk  matig  niet 
             
 
24. Heeft u voldoende tijd om op zingevingvragen in te gaan? 
 
 ja, voldoende 
 meestal wel, soms niet 
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 meestal niet, soms wel 
 nee, onvoldoende 
 
 
25. Voelt u zich voldoende competent om op zingevingvragen in te gaan? 

 
 ja, voldoende 
 meestal wel, soms niet 
 meestal niet, soms wel 
 nee, onvoldoende 
 
 
26. Bij mij komen zingevingvragen aan de orde.… 
 
 alleen als de patiënt er zelf over begint 
 meestal begin ik er zelf over 
 soms begint de patiënt, dan weer ikzelf 
 (bijna) nooit 
 
 
27. Welke zingevingvragen komen in de gesprekken met uw patiënten aan de orde (N.B.: in 
blok 2 ging het om het waarnemen van zingevingvragen)? Meerdere keuzes zijn mogelijk. 

 
 geen         
 waarom ik 
 is het wel rechtvaardig 
 hoe komt het 
 wat kan ik eraan doen 
 hoe lang nog 
 wat is mijn schuld, verantwoordelijkheid 
 is er nog een resterend zinvol leven 
 hoe behoud ik mijn autonomie 
 hoe raak in niet geïsoleerd 
 is er leven na de dood 
 hoe zal het doodgaan zich voltrekken 
 vragen rond omgaan met naasten 
 vragen rond schaamte 
 hoe ga ik om met spijt over in het leven gemaakte keuzes 
 hoe zinvol is verder behandelen nog 
 hoe kan ik het leven loslaten 
 vragen rond orgaandonatie 
 vragen rond euthanasie 
 waarom straft God mij 
 heeft God hier een bedoeling mee 
 waarom laat God mij in de steek 
 waarom is er ziekte en lijden 
 vragen rond hoop 
 andere, namelijk 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
28. Welke kennisbronnen gebruikt u in uw contacten met patiënten? 

 
        sterk  matig  niet 
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- medisch technische kennis          
- psychologische kennis          
- kennis over sociale verbanden         
- kennis over existentiële vragen         
- kennis over geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing      
- eigen levenservaringen          
- intuïtie            
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Welke houdingen kenmerken uw contact met de patiënten? 
 
        sterk  matig  niet 
- de houding van de deskundige         
- een houding waarin de patiënt als volwaardige  
gesprekspartner tot zijn recht komt         
- de houding van ondersteuner in het keuzeproces       
- een leidende houding          
- een houding van empathie en betrokkenheid       
- een houding waarin eerlijkheid en duidelijkheid rondom  
de ziekte voorop staan          
- een houding van gepaste distantie        
  
 
 
30. Welke vaardigheden gebruikt u in het contact met uw patiënten? 

 
        sterk  matig  niet 
- informeren over de ziekte, het verloop, de behandeling      
- luisteren, mensen hun verhaal laten doen        
- exploreren van de impact van de ziekte op  
   sociale relaties           
- exploreren van de impact van de ziekte op  
   het psychisch welbevinden          
- doorvragen naar de betekenis van de ziekte voor  
   het leven van de patiënt          
- doorvragen naar de verwachtingen die de patiënt heeft      
- de patiënt confronteren met de consequenties  
   van de ziekte           
- advies geven over de beste behandeling         
- de patiënt wijzen op een verkeerde levensstijl       
- hoop bieden            
- de ernst van de ziekte relativeren         
- emotioneel ondersteunen          
- verwijzen            
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IV. CONTACT MET ANDERE BEROEPSGROEPEN  

 
Dan volgt nu een blok vragen over de mate waarin en de manier waarop u samenwerkt 
met andere beroepsgroepen. 
 
 
31. In welke mate werkt u in de zorg voor de patiënt samen met de volgende 
beroepsgroepen? 

 
        sterk  matig  niet 
- verpleegkundigen           
- fysiotherapeuten           
- psychologen            
- diëtisten            
- maatschappelijk werkers          
- geestelijk verzorgers in ziekenhuis         
- geestelijken buiten het ziekenhuis         
 
 
32. Wat vindt u van de intensiteit van de samenwerking met deze beroepen? 

 
     zou intensiever moet blijven  zou minder 
     kunnen   zoals  
 intensief  
     zijn    het is   kunnen zijn 
- verpleegkundigen          
- fysiotherapeuten          
- psychologen           
- diëtisten           
- maatschappelijk werkers         
- geestelijk verzorgers in het  
  ziekenhuis           
- geestelijken buiten het ziekenhuis        
 
 
33. Hoe vaak verwijst u door naar een geestelijk verzorger? 
 

    vaak regelmatig zo nu en dan (bijna) nooit    
          
 
  
34. Bij welke onderwerpen verwijst u door naar een geestelijk verzorger? Meerdere keuzes 
zijn mogelijk. 
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 naderende dood 
 rituelen bij het levenseinde 
 problemen in de familie 
 euthanasie 
 orgaandonatie 
 lijdensdruk 
 schuldgevoelens 
 al dan niet doorbehandelen 
 eenzaamheid 
 angst 
 somberheid 
 existentiële/spirituele crisis 
 conflicten rond geloof 
 levensbalans opmaken 
 identiteitsproblematiek  
 andere onderwerpen, namelijk 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
35. In welke mate dragen de volgende zaken bij aan de beslissing om een geestelijk 
verzorger bij de zorg voor een patiënt te betrekken? 

        sterk  matig  niet 
- langdurige opname           
- het uitbehandeld of terminaal zijn van een patiënt       
- het uitdrukkelijk verzoek van een patiënt        
- persoonlijk bekend zijn met de geestelijk verzorger      
- vertrouwen dat de geestelijk verzorger uitstraalt       
 
 
  
36. Acht u het wenselijk dat geestelijk verzorgers betrokken zijn bij het multidisciplinair 
overleg over patiënten? 
 
--  ja, omdat ……………………. 
 
  
--  nee, omdat …………………….. 
 
 
 
 
V. BEHOEFTE AAN BIJSCHOLING 
 
In dit voorlaatste blok vragen gaat het over de behoefte aan bijscholing die u heeft als 
het gaat over omgaan met  zingevingvragen. 
 
 
37. Geef aan in hoeverre u behoefte heeft aan bijscholing op de volgende gebieden. 

 
        sterk  matig  niet 
- de relatie tussen geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing 
   en gezondheid           
- het waarnemen van zingevingvragen opgeroepen  
door ziekte of ziekenhuisopname         
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- gespreksvoering betreffende existentiële en morele  
aspecten van de behandeling        
  
- de relatie tussen eigen biografie en handelen als arts      
- kennis van de opvattingen en gebruiken binnen het  
  christendom            
- kennis van de opvattingen en gebruiken binnen  
  andere religies           
- medische ethiek           
- andere gebieden, namelijk: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
38. Welke vormen van bijscholing hebben dan uw voorkeur? 

 
        sterk  matig  niet 
- intervisie            
- intern onderwijs           
- leren van andere artsen die op dit gebied ervaren zijn      
- aanbod van de dienst geestelijke verzorging        
 
 
 
 
39. Wanneer er intervisiebijeenkomsten plaats zouden vinden rond behandeling en 
benadering van patiënten zou u daarbij de geestelijk verzorger uitnodigen? 
 
 
-- ja, omdat………………………………………………………………………………….. 
 
 
-- nee, omdat…………………………………………………………………………………. 
 
 
 
VI. PERSOON EN LEVENSBESCHOUWING 
 

Dit slotgedeelte vraagt nog naar enkele achtergrondgegevens. 
 
40. Mijn leeftijd is: ………………………………. ………..jaar 
 
 
41. Ik ben:                                        man 
         vrouw 
 
 
42. Ik beschouw mezelf als: 

 
- religieus ingesteld       ja   nee 
- spiritueel ingesteld       ja  nee 
- levensbeschouwelijk ingesteld     ja  nee 
- behorend tot een religieuze/spirituele  
of levensbeschouwelijke groepering     ja  nee 
43. Met welke stroming voelt u zich het meest verwant? 
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    Christendom: rooms-katholiek 
    Christendom: protestant 
    Islam 
    Hindoeïsme 
    Boeddhisme 
    Jodendom 
    New Age 
    Nieuwe spiritualiteit 
    Humanisme 
    Atheïsme 
    Agnosticisme 
    Andere stroming, namelijk ………………………… 
    Geen enkele stroming 
 
 
44. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: 
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3 

 
4 

 
5 

 
Ik probeer mijn geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing tot 
uitdrukking te brengen in het dagelijks leven 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mijn geloof/spiritualiteit/levensbeschouwing staat aan de basis 
van mijn leven 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ik ervaar de aanwezigheid van het goddelijke/heilige/de 
bestaansgrond in mijn leven  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
45. Heeft u in uw levensloop een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt, die (mede) bepalend 
is voor hoe u omgaat met zingevingvragen van patiënten? 

 
 ja, in mijn jeugd 
 ja, tijdens mijn opleiding 
 ja, tijdens mijn werkzaamheden 
 nee 
 
Kunt u kort toelichten wat de kern van deze gebeurtenis was: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..........................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 
 
46. Waaraan ontleent u steun bij het omgaan met moeilijke omstandigheden in uw 
persoonlijk leven? Wilt u aankruisen wat van toepassing is. Meerdere keuzes zijn mogelijk. 
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 contacten met partner of binnen het gezin/de familie 
 contacten met vrienden  
 contacten met collegae 
 sport 
 ontspanning in de natuur 
 lezen 
 kunst 
 spiritualiteit/religie 
 werk 
 anders, namelijk....................................................................   
 
 
 
 
 
Op- en aanmerkingen 
 
Op deze laatste bladzijde van de vragenlijst kunt u nog uw op- en aanmerkingen over de 
vragenlijst of over het thema „zingevingvragen in het contact tussen patiënt en medisch 
specialist‟ kwijt. Misschien hebt u nog ervaringen die u onvoldoende in de vragen tot 
uitdrukking heeft kunnen brengen. Hier is ruimte om ze alsnog te verwoorden. 

 
 


