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Inleiding

Onder ruime belangstelling ging de derde Studiedag Klinische psychotherapie op 22 november 2007 
door in het OPZ Geel. De thematiek van zingeving en spiritualiteit in de geestelijke gezondheidszorg 
trok immers de aandacht van velen. Zowel van zorgverleners uit de diverse klinische disciplines, als van 
stafmedewerkers en beleidsmensen. De vraag om een forum rond deze belangwekkende thematiek is 
immers groot. Duidelijk is dat het gaat om een themagebied dat in volle ontwikkeling is en gekenmerkt 
wordt door een grote actualiteitswaarde.
Pieter Jans, administrateur-generaal van het OPZ, verwelkomde de deelnemers met een treffende 
verwijzing naar de bedrijfswereld. Ook daar groeit de aandacht voor zingeving en ook voor spiritualiteit in 
brede zin. Dit als mogelijke inspiratiebron van medewerkers in de dagdagelijkse bedrijfsvoering en het 
management. Men organiseert er in die zin congressen met titels als ‘spiritualiteit en bedrijfsbeheer’. 
Een trend waarin duidelijk wordt dat mensen op zoek gaan naar verbanden en werk met hun persoonlijke 
beleving en engagement verbinden. Uiteraard en zeker ook in de zorgcontext is dit het geval.
Dr. Jef Wouters, medisch directeur van het OPZ, wees in zijn inleiding op het belang van een totale en 
integrale benadering van de persoon met psychische noden en van de aandacht hierbij voor spiritualiteit 
en zingeving. Een citaat: “Het betekent dat wij de persoon ook benaderen in zijn existentiële dimensie. 
De existentiële dimensie is echter niet eenduidig en niet steeds te vatten. Zij overstijgt de grenzen van 
het hier en nu. … De existentiële dimensie omvat onze kwetsbaarheid en sterfelijkheid en behelst vragen 
naar zin en betekenis van leven en dood. Er zijn hier geen eenduidige antwoorden en soms rest dan 
enkel de stilte en het niet-begrijpen. Deze stilte kan ruimte of plaats maken voor echte, authentische 
ontmoetingen, waar eenzaamheid verdwijnt en verbondenheid als medemens ook ruimte laat voor een 
dimensie die niet meer begrensd is door tijd en positieve betekenis geeft aan wat was en zal zijn.”
Op de studiedag werd de thematiek vanuit diverse disciplines en invalshoeken onderzocht. Aansluitend 
biedt deze brochure een terugblik. Dit aan de hand van een aantal kortere teksten van bijdragen en van 
een deel verslaggeving. Hier en daar worden ook nuttige literatuurreferenties gegeven.
De volgorde van de bijdragen volgt de opbouw van de studiedag zelf. Eerst komen de thema’s van 
het voormiddaggedeelte aan bod: zingeving en levensbeschouwing als uitdaging aan het adres van 
psychiatrische zorg, spiritualiteit vanuit psychiatrisch verpleegkundig oogpunt, zingeving en zinverlies 
vanuit het perspectief van de psychiater met oog voor diverse ziektebeelden, en het voorstel van een 
spiritueel georiënteerde psychotherapie. Daarna volgen de bijdragen van het namiddaggedeelte 
– afgezien van een bijdrage die niet is opgenomen -: de psychologisering van levensvragen en het 
therapeutisch omgaan ermee, bezieling als psychotherapeut en de meerwaarde van spiritualiteit in 
psychotherapie, palliatieve zorg en psychiatrie, de begeleiding als vrijzinnig moreel consulent, en een 
kijk op het multidimensioneel en het multidisciplinair karakter van zingeving in psychiatrie vanuit het 
standpunt van een geestelijk verzorger. Tot slot volgen enkele zinsneden uit een powerpointpresentatie 
die de thematiek evocatief verwoorden.
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Psychiatrie, zingeving en levensbeschouwing: 
een groeiende uitdaging

Walter Krikilion, therapeutisch directeur OPZ Geel,
doctor in theologie en psychotherapeut

‘Psychiatrie, zingeving en levensbeschouwing: een groeiende uitdaging’: ik wil ingaan op het 
‘waarom’ van de thematiek van deze studiedag. Ik denk dat dit ‘een betere patiëntenzorg’ 
is. Het gaat hierbij heel concreet om iedere mens die op ons pad komt, in het psychiatrisch 
ziekenhuis, in de geestelijke gezondheidszorg in bredere zin …
Mensen komen op ons pad. Ze vragen om onze hulp en doen beroep op ons behandelaanbod. 
Zonder het wellicht expliciet te zeggen, menen zij recht te hebben op een bejegening van de 
eigen persoon in alle dimensies die het menselijk leven rijk is.
De thematiek van zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing is fundamenteel, omdat ze te maken heeft met 
integrale patiëntenzorg en met dimensies die – ofschoon minder grijpbaar en benoembaar - , het behandeltraject 
bij nader toezien kunnen verruimen en verdiepen. Het is ook innovatief. De aandacht voor dit thema is gedurende 
de laatste jaren duidelijk aan het toenemen, in de geestelijke gezondheidszorg en ook breder in de samenleving, 
onder meer door de toenemende multiculturaliteit. Er bestaat echter nog steeds een grote onmacht om er woorden 
en vormen voor te vinden en om het te integreren in patiëntenzorg en therapie. We kunnen stellen dat we ons 
momenteel op een kantelpunt bevinden en dat we de uitdaging kunnen aangaan om de integratie concreet te 
maken. Hierbij zijn drie terreinen te onderscheiden.

Het terrein van de levens- of zingevingsvragen:

Het betreft de existentiële vragen van cliënten, in de zin van ‘waarom leef ik?’, ‘wat is het doel van mijn 
leven?’, ‘waar ben ik naar onderweg?’ Hier is de rode draad in de biografie van belang. Als therapeut 
faciliteer je iemand in het vinden van een weg door het levensverhaal en in het geven van een plek aan 
de vele levensvragen. In dit kader is binnen een psychiatrische context het thema van de kwetsbaarheid 
van het leven belangrijk – ook van de betekenis van ziekte en lijden - , zowel in het werk met patiënten 
als in intervisie onder personeelsleden. De term ‘existentiële zingeving’, die in de jaren negentig 
werd geïntroduceerd met het oog op het geven van een plek aan levens- of zinvragen in diagnose en 
behandeling, hoort hier thuis – deze term is ondertussen stilaan ingeburgerd geraakt en opgenomen in 
handboeken, behandelprotocollen en praktijkrichtlijnen.

Het terrein van de levensvisies of levensbeschouwingen (religieuze of niet-religieuze):

Op dit terrein situeren zich items als schuld, godsbeelden, ook ethische vragen, enzovoort. Ze kunnen 
een plaats hebben in het kader van een erkende levensbeschouwing zoals de vrijzinnigheid of een 
andere filosofisch-levensbeschouwelijke stroming. Ze kunnen verbonden zijn met het lidmaatschap 
van een religie of een religieuze groepering. Of ze kunnen de echo zijn van levensopvattingen die in de 
samenleving ‘in de lucht hangen’. Als therapeut faciliteer je op dit terrein het uitzuiveren van wat knelt of 
vertekent, en help je iemand bij het vinden van een meer authentieke beleving. Lange tijd rustte er in de 
geestelijke gezondheidszorg een taboe op dit thema, vooral bij religieuze thema’s vanwege de associatie 
met een bevoogdende religie. Sinds het begin van de jaren negentig echter is de aandacht hiervoor 
stilaan beginnen groeien1 en de laatste jaren is er duidelijk een bredere belangstelling voor.
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1 Zie bijvoorbeeld de typerende ondertitel van een boek verschenen onder eindredactie van de Nederlandse psychiater en filosoof Gerrit Glas: Psychiatrie en religie: 
De bijna verloren dimensie, Nijmegen: KSGV, 1998.



Het terrein van spiritualiteit:

Spiritualiteit kan omschreven worden als het proces van communicatie met de diepte van het zelf 
en met het ultieme, een proces dat al dan niet gepaard kan gaan met het toebehoren aan een 
levensbeschouwelijke groepering of religie. In de geestelijke gezondheidszorg gaat het dan om de 
spirituele beleving van cliënten. Het gaat erom dat iemand zich ingeschakeld weet in een groter geheel 
en zich erdoor gedragen weet. Als therapeut faciliteer je de cliënt in het vinden van meer verdieping. Van 
belang is dat je kijkt met een bredere blikrichting en als een tochtgenoot meegaat in de verkenning van 
waar het iemand in de diepte om gaat.

Integratie

De aandacht voor de thematiek van zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit is dus groeiend vanuit 
verschillende invalshoeken. Maar, wat beïnvloedt deze tendens? Mijn hypothese is dat de laatste jaren de 
behoefte aan integratie van diverse disciplines en invalshoeken in de geestelijke gezondheidszorg sterk 
is toegenomen en dat dit gepaard gaat met een explicietere aandacht voor zingeving en spiritualiteit. 
En waarom neemt de behoefte aan integratie toe? Dit lijkt me onder andere – naast andere factoren 
zoals de differentiëring van verschillende klinische disciplines en van deelgebieden rond de patiënt - te 
maken te hebben met de toenemende impact van – wat ik noem – de ‘kwaliteitsbeheersingssystemen’ 
op de geestelijke gezondheidszorg. Therapeuten, verpleegkundigen, artsen: allen ervaren op de klinische 
werkvloer dat ze meer en meer moeten beantwoorden aan allerlei behandelprotocollen en ook dat ze 
voor hun handelen steeds meer ter verantwoording kunnen worden geroepen. Op zich een goede zaak: 
cliënten hebben meer rechten, er is meer transparantie van aanbod en behandeling, en de financierende 
overheid vraagt terecht verantwoording. Maar, er is een keerzijde: de ‘ziel’ van het klinisch-therapeutisch 
handelen dreigt verloren te gaan en men komt soms in een eng keurslijf te zitten. Met als gevolg dat 
de basis van het klinisch-therapeutisch handelen, met name de therapeutische relatie, er dreigt bij 
in te schieten. Vanuit een nood om te overleven, groeit daarom als het ware vanzelf de aandacht voor 
dimensies die niet zo grijpbaar en objectiveerbaar zijn. 
Ik denk dan ook dat de uitdaging er in bestaat om een nieuw evenwicht te vinden tussen beide tendensen: 
enerzijds de objectiverende lijn met kwaliteitssystemen en protocollen en anderzijds zorg op maat en 
therapieën met oog voor het unieke van elke patiënt, waarbij ruimte is voor intuïtie, basaal aanvoelen 
en als kwaliteitsvol ervaren interpersoonlijke interactie. In die zin is integrale patiëntenzorg van 
wezenlijk belang. Integrale patiëntenzorg, die oog heeft voor het menszijn in de veelkleurigheid van al 
zijn dimensies, inclusief: de nood aan existentiële zingeving in de omgang met de kwetsbaarheid van 
het leven, de behoefte aan stilte en bezinning en de zoektocht naar spirituele verdieping. Zo ontstaat 
een bredere ruimte, waarin aan concrete psychische problemen gewerkt wordt vanuit een focus die 
breder is dan de eigen beperkingen of het ziektebeeld en waarin men aangesproken wordt op andere 
mogelijkheden.

Grondhouding

Om dit te faciliteren, is een bepaalde grondhouding van belang, namelijk het empathisch meegaan 
met de hele persoon van de cliënt, en dit vanuit een bereidheid tot diepgaand contact in het kader van 
de therapeutische relatie. Het is een grondhouding van waaruit men als tochtgenoot met een open 
blik ontvankelijk is voor de persoon in de rijkdom van zijn eigen mogelijkheden. Om dit wat verder te 
verduidelijken, verwijs ik naar de Duitse psychiater en filosoof Karl Jaspers, die aan het begin van de 
twintigste eeuw een belangrijke grondlegger was van de hedendaagse psychopathologie. Naast zijn 
belangrijke bijdrage aan de hedendaagse filosofie, verrichtte hij baanbrekend werk voor de psychiatrie. 
Nog steeds kan zijn ‘fenomenologische’ methode ons inspireren. Het gaat er namelijk om dat we in 
ons klinisch-therapeutisch werk ontvankelijk zijn voor wat we zien en op ons toekomt. Dat we in de 
therapeutische relatie ruimte creëren voor wat er met de persoon op unieke wijze gebeurt in het hier-
en-nu. Dat we zo aandachtig zijn dat de cliënt kan komen tot iets wat van binnen uit betekenis geeft aan 
zijn of haar leven. 
In zijn Algemene Psychopathologie (Allgemeine Psychopathologie), dat nog steeds een basiswerk 
vormt voor de psychopathologie, verwoordt Jaspers treffend de genoemde grondhouding – de context is 
weliswaar specifiek deze van het onderzoek door de psychopatholoog, maar de inhoud is perfect toe te 
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passen op het werk van elke clinicus. Ik citeer:
“Het meest eigene, dat de psychopatholoog doorziet, ontwikkelt zich bij hem in de omgang met mensen. 
Wat hij hier ervaart, is afhankelijk van de wijze waarop hij zich in een bepaalde situatie aan de mens geeft 
en waarop hij therapeutisch meewerkt aan het gebeuren, terwijl hij tegelijk licht werpt op zichzelf en de 
andere. Hij voltrekt niet slechts een indifferent waarnemen, zoals bij het aflezen van een meetinstrument, 
maar het aangrijpende verstaan in het zien van de ziel.
Er bestaat een aanwezig-zijn in het innerlijk van de andere mens, in een poging zichzelf te veranderen … 
(Jaspers beklemtoont in deze alinea dat we het vermogen hebben om ons in te stellen op de andere, op 
zo’n manier dat we haast feilloos het contact met waar het eigenlijk om gaat - ‘de substantie’, ‘de grond’ 
- faciliteren.)
De psychopatholoog is afhankelijk van zijn bekwaamheid tot ervaren en zien, van haar breedte, haar 
openheid en volheid. Er bestaat een groot onderscheid tussen de mens, die blind ondanks open ogen 
door de wereld van de zieke mensen gaat, en de beslistheid van het klare waarnemen vanuit een 
sensibiliteit van de deelname.”
(En iets verder over de complementariteit van de noodzakelijke afstand en van het aangegrepen-zijn met 
het oog op juiste kennis en op inzicht:)
“Slechts beide [afstandelijke observatie en aangegrepen-zijn] kunnen in wisselwerking tot kennis voeren. 
De psychopatholoog, die werkelijk ziet, is een vibrerende ziel, die het ervarene, door het rationeel te 
vatten, voortdurend verwerkt.”

(Karl Jaspers, Allgemeine Psychopathologie2) 

Mij treft het dat een tekst, geschreven in een geheel andere tijdscontext, nog steeds zo actueel kan 
zijn voor een goede bejegening van onze patiënten. Vooral van belang vind ik: het aanwezig-zijn in het 
innerlijk van de andere en de sensibiliteit van de deelname; de breedte, openheid en volheid van het zien 
van de therapeut, zodanig dat ruimte gegeven wordt aan de veelkleurigheid van de persoon in al zijn 
dimensies.

2 Jaspers, K., Allgemeine Psychopathologie, Berlin/Heidelberg/New York: Springer, 9de ed., 1973 (1ste ed. 1913), 19.  De vertaling is van mijn hand.
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Spiritualiteit vanuit psychiatrisch verpleegkundig 
perspectief

Erik Cuyvers, psychiatrisch verpleegkundige en psychotherapeut, licentiaat criminologie, docent en verantwoordelijke afstudeerrichting 
psychiatrische verpleegkunde VTI Hasselt, docent MultidiMens (opleidingsinstituut voor gestalttherapie)

Wat is spiritualiteit?

Het is een feit dat er een groeiende belangstelling voor spiritualiteit heerst, binnen én buiten de 
hulpverlening. Hierbij eerst en vooral enkele kanttekeningen.

Ten eerste, het gebruik van het woord spiritualiteit houdt op zich al een risico in. Het wekt de illusie, 
zoals Edel Maex terecht aangeeft over spiritualiteit in de hulpverlening, dat er spirituele zaken zijn en 
niet spirituele; dat een deel van het leven spiritueel en dus beter is dan een ander deel dat niet spiritueel 
en dus minderwaardig zou zijn. 

Een tweede kanttekening betreft het gevaar voor een spiritualiteit die wegen biedt om niet met de 
existentie van het leven te moeten dealen. De prijs van deze oneigenlijke troost is hoog, zoals bijvoorbeeld 
het onderdrukken van eigen noden, driften en verlangens en beheersing als de hoogst na te streven 
deugd. Voor je het weet worden mensen dan neurotische schuldgevoelens aangepraat en is de stap niet 
meer ver weg om bijvoorbeeld in groepsverband te worden uitgenodigd tot pijnlijk gewetensonderzoek 
naar de zin van afwijkend gedrag of het ziek-zijn op zichzelf.
Een ander voorbeeld hiervan, hetgeen misschien nog meer binnen de huidige tijdsgeest terug te vinden 
valt, is de tendens om spiritualiteit vanuit een postmoderne consumptiecultuur en beheersingsmentaliteit 
in te kleuren. Deze ‘wegwerpspiritualiteit’ verraadt zichzelf in het aanbieden van allerlei, liefst kortdurende 
cursussen – type twee halen, één betalen –, waar ze je beloven dé sleutel tot geluk te vinden.
In de traditionele religieuze of wijsheidstradities veronderstelt spiritualiteit juist het omgekeerde. Dit wil 
zeggen, dat zij synoniem is voor een zich openstellen voor de werkelijkheid, voor de ander en het Andere. 
Dit betekent onvermijdelijk een confrontatie met de waarheid, dit wil zeggen, ook met de onvolmaaktheid, 
kwetsbaarheid en eindigheid, ook van zichzelf.

Om na te gaan wat spiritualiteit vandaag zou kunnen betekenen voor de hulpverlener, verwijst filosoof 
Herman De Dijn naar experten van spiritualiteit, meer bepaald de spiritualiteit van de religieuzen die als 
roeping de hulpverlening aan zieken, zwakken en marginalen hadden of hebben. Bij deze mensen zie je 
telkens opnieuw drie kenmerken terugkomen:

1. Een opgenomen-zijn van de alledaagse bezigheden in de spiritualiteit en omgekeerd
2. Een inbedding van de spiritualiteit in religieuze riten, praktijken en leer
3. Een ondersteuning van spiritualiteit door gemeenschapsvorming.

De Dijn beklemtoont dat een spiritualiteit van de hulpverlener enkel mogelijk is wanneer ze op een of 
andere manier de vermelde drie kenmerken realiseert.
Hier zie je terugkomen dat een spiritualiteit die ontsnapt aan het alledaagse een valse spiritualiteit is. 
De alledaagse beslommeringen en karweien, de routinetaken op een afdeling bijvoorbeeld, zijn geen 
noodzakelijk kwaad, maar vormen juist de context waarin diepere relaties zich realiseren.

Alles in acht genomen, is het natuurlijk zo dat spiritualiteit evenveel uiteenlopende belevingen en 
ervaringen kent als er mensen zijn. Ieder mens, iedere patiënt, iedere hulpverlener heeft een eigen 
beleving over spiritualiteit. Binnen vele soorten definities en ervaringen lijkt echter de inclusie van het 
alledaagse én het gericht-zijn op zingeving en/of religie of op het transcendente, als ervaringsgegeven 
centraal te staan. 
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Een mooie beschrijving van spiritualiteit in de verpleegkundige wetenschappelijke literatuur is deze 
van de Nederlandse verpleegkundige René Van Leeuwen. Hij beschrijft spiritualiteit in het handboek 
Verpleegkundige zorg en spiritualiteit als volgt: 
“Spiritualiteit is de ervaring van de existentiële dimensie van het bestaan, dus de manier waarop we ons 
verhouden tot de structuren van het bestaan zoals we die nu eenmaal tegenkomen. Mensen proberen 
deze ervaring te begrijpen of onder woorden te brengen. Dit begrijpen kan vanuit georganiseerde 
godsdienstigheid en/of ongeorganiseerde zinervaringen.”

De spiritualiteit van de verpleegkundige

In de verpleegkunde gaat men uit van een holistische mensvisie. Dit wil zeggen dat men uitgaat van de 
mens als een totaliteit, als een somatische, psychische, sociale en spirituele eenheid. Echter, ondanks 
het feit dat de meeste psychiatrisch verpleegkundigen dit holistisch standpunt onderschrijven als 
de grondvisie van verpleging, wijst onderzoek uit dat verpleegkundigen het begrip holisme vaak niet 
eenduidig omschrijven en dat verpleegkundigen niet steeds voldoende aandacht aan spirituele behoeften 
van patiënten besteden. 
Uitgangspunt moet hoe dan ook de volgende stelling zijn: de mate van bereidwilligheid van de 
verpleegkundige om stil te staan bij hoe hij of zij zichzelf verhoudt ten aanzien van de existentiële 
dimensie van het bestaan, bepaalt de kwaliteit van aandacht ten aanzien van spirituele behoeften bij 
patiënten.
Daarbij is het belangrijk om als verpleegkundige bewust te zijn van eigen waarden, normen en 
spiritualiteit en de mate waarin dit meespeelt in de dagelijkse zorg. Steemers en Van Winkoop noemen 
dit de spirituele zelfdiagnose.
Waaijman spreekt in deze context over de actieve en de passieve kant van de zorgrelatie. De actieve 
component wordt aangeduid met woorden als helpen, iets willen doen en betekenen voor de patiënt, 
laten zien dat je er bent, een hand vasthouden, enzovoort … Verpleegkundigen worden dan ook vaak 
gekarakteriseerd als doeners. 
De passieve component is minder openbaar en komt tot uiting in het lijdzaam toezien, op grenzen stuiten, 
voor vragen gesteld worden waar men geen antwoord op heeft, geraakt worden door het leed van de 
patiënt, blootgesteld worden aan gevoelens van angst, machteloosheid en onzekerheid. Deze passieve 
component, ‘er zijn’, is net zo belangrijk als de actieve (‘het doen’). Waaijman noemt deze passieve 
component wezenlijk voor de zorgrelatie, omdat de verpleegkundige daarin geraakt wordt door de 
patiënt en omgekeerd. 

Aandacht voor spiritualiteit door de verpleegkundige heeft ook invloed op het welzijn van de 
verpleegkundige. Benner-Carson en Koenig beschrijven een onderzoek waaruit blijkt dat in 
zorginstellingen in de Verenigde Staten waar verpleegkundigen een hoog niveau van spiritueel welzijn 
aangeven, er minder verloop onder dat personeel is. Of zoals Herman De Dijn het formuleert in een 
artikel over de spiritualiteit van de hulpverlener: “Om een levenslange inzet in de zorgverlening vol te 
houden, dient ook de persoon van de zorgverlener zich in de zorg te kunnen realiseren, met andere 
woorden dat zijn taak op een levensvervullende, zinvolle manier kan worden beleefd. Dit impliceert dat 
de zorg niet alleen te maken heeft met een eerder toevallige manier om zijn dagelijks brood te verdienen 
(waarbij men zich zoveel mogelijk afschermt van de miserie en ellende waarmee men in contact komt), 
maar integendeel, dat de zorgverlener in voeling blijft met ‘de ziel van de zorg’, met spiritualiteit.”

Uiteraard heeft het team hierbij een voorname functie te vervullen. Dat wil zeggen dat er binnen het 
team ook een draagvlak nodig is om als verpleegkundige op een veilige manier stil te staan. Binnen 
het team is een open en vertrouwde sfeer nodig om als collega’s je verhaal en ervaringen aan elkaar te 
kunnen vertellen. Het is dus belangrijk om de teamcultuur aandacht te geven en bespreekbaar te stellen. 
Het team kan zo een draagvlak worden voor iedere verpleegkundige om vanuit verbondenheid bewust 
en kwaliteitsvol werk te leveren mét kansen om zelf als individueel teamlid bewuster en wakkerder te 
worden binnen je functie als psychiatrisch verpleegkundige.

Spiritualiteit van psychiatrische patiënten

In de literatuur spreekt men over drie relaties van spiritualiteit met gezondheid. Zo is er de gewone 
spiritualiteit of de bij wijze van spreken de dagelijkse spiritualiteit van de zorgvrager, die hij bij opname 
in een psychiatrisch ziekenhuis wil gecontinueerd zien. Omdat voor veel patiënten religie belangrijk is in 



Studiedag Klinische psychotherapie   /  7

hun leven en juist bij ziekte een expliciete rol kan spelen, is het niet overbodig om als verpleegkundige 
op de hoogte te zijn van de vijf grote wereldgodsdiensten. We hebben het dan over het Jodendom, 
Christendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme. Vooral de gebruiken in het dagelijkse leven van deze 
religies kunnen in de dagelijkse praktijk voorkomen, zoals regels voor het gebedsleven, voeding, reinheid 
en de omgang met de geslachten.
Ten tweede noemt men de spiritualiteit van het ziek-zijn. De confrontatie met psychisch lijden kan een 
verandering met zich meebrengen in de verhouding tot het bestaan, overtuigingen en leven en dood. Er 
kan dan sprake zijn van spirituele nood waar verpleegkundigen mee geconfronteerd worden. 
In de derde plaats is er de verstoorde spiritualiteit. In sommige gevallen kan spiritualiteit de oorzaak 
zijn van bepaalde aandoeningen, zoals angststoornissen tengevolge van het wegvallen van vertrouwde 
normen en waarden.
Ook in theorieën over verplegen is er soms meer, soms minder aandacht voor spiritualiteit. 
Verpleegkundige theorieën met spiritualiteit als hoofdconcept zijn echter schaars. 

Spiritualiteit in het verpleegkundig proces

Zonder relatie geen zorg (Waaijman). Vanuit die basis zal de verpleegkundige de zorg voor spiritualiteit 
binnen de verschillende fasen van het verpleegkundig proces vorm en inhoud moeten geven. Als het 
gaat om zorg voor spiritualiteit moet je als zorgverlener in staat zijn de patiënt als een andere mens 
te ontmoeten. In dit verband kunnen we spreken van verpleegkunde in verbondenheid. (Cusveller). 
Daarnaast is het verpleegkundig proces een continu proces van gegevens verzamelen, plannen, uitvoeren 
en evalueren van de zorg voor de patiënt. 

Gegevensverzameling

Op het vlak van spiritualiteit is observeren en interpreteren van patiënten niet eenvoudig. Wat observeer je 
precies? Met welk doel? Welke tools heb je als verpleegkundige om met deze observaties verpleegkundig 
aan de slag te gaan? Alleszins, het is van belang dat spiritualiteit in het anamneseproces systematisch 
aandacht krijgt. De mate waarin dit gebeurt, is momenteel van ziekenhuis tot ziekenhuis en afdeling tot 
afdeling verschillend.
Daarnaast hebben we in de verpleegkunde theoretische modellen die ons helpen bij het verzamelen 
en interpreteren van gegevens. Zo is bij de functionele gezondheidspatronen van Gordon sprake van 
een patroon van waarden en overtuigingen. Hij omschrijft dit patroon als volgt: “Het patroon omvat de 
waarden, normen, doelstellingen en overtuigingen waarop iemand zijn keuzes en beslissingen baseert.” 
Inbegrepen zijn dus wat iemand belangrijk acht in het leven en of bepaalde waarden, overtuigingen of 
verwachtingen ten aanzien van de gezondheid in zijn beleving botsen.
Tijdens het anamnesegesprek zou meer gevraagd moeten worden dan alleen de vraag tot welk geloof 
of welke kerk men behoort. In essentie gaat het om vragen als: ‘Wat doen de omstandigheden met de 
patiënt en welke eventuele levensvragen roept dat op?’ Religie kan dan een essentieel aspect zijn, maar 
dat hoeft niet. Anderzijds kan het natuurlijk ook overrompelend overkomen, het is afwegen wat kan of 
niet kan. Belangrijk is alleszins dat er aandacht is voor de spiritualiteit vanaf opname tot ontslag. 
Openheid voor de dimensie van zingeving en geloof is dus belangrijk, maar niet altijd evident. Jos 
Corveleyn benoemt terecht de wederzijdse gêne of terughoudendheid om in een therapeutische relatie 
de religieuze beleving van de patiënt aan bod te laten komen. Religiositeit behoort dan ook tot de 
binnenste cirkel van de intimiteit. Daarenboven spelen er volgens hem in de context van de wereld van de 
geestelijke gezondheidszorg een sceptische houding en een principieel wantrouwen mee, waarbij men 
al te gemakkelijk alle vormen van religieuze overtuigingen en gedragingen als min of  meer pathologisch 
gaat beschouwen. 

Spirituele diagnose

Op basis van gegevens zal de verpleegkundige zo mogelijk in overleg met patiënt zijn behoeften of 
eventuele problemen op het gebied van diens spiritueel functioneren vaststellen. Zoals hierboven reeds 
vermeld, is het goed om onderscheid te maken tussen gewone spiritualiteit, spiritualiteit van het ziek-
zijn en verstoorde spiritualiteit. 
Als het gaat om de spiritualiteit van het ziek-zijn kunnen zich specifieke problemen bij de patiënt 
openbaren. Door de NANDA zijn op basis van empirisch onderzoek in de verpleegkundige beroepspraktijk 
een drietal verpleegkundige diagnoses vastgesteld die betrekking hebben op het spirituele functioneren 
van de patiënt:
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1. Geestelijke nood
 Verstoring van het levensprincipe waarvan iemands gehele wezen is vervuld en dat zijn lichamelijke,  
 psychische en sociale aspecten integreert en transcendeert.

2. Mogelijkheid tot verbeterd geestelijk welbevinden
 Ontwikkeling/ontdekking van mystieke gevoelens via een harmonieuze verbondenheid die   
 voortvloeit uit innerlijke krachten.

3. Gevaar voor geestelijke nood
Verhoogd risico voor een verstoring in de harmonieuze relatie met leven en universum waardoor 
vermogens tot zelfbevestiging en zelfoverstijging kunnen worden beschadigd.
Uiteraard is spirituele problematiek altijd persoonlijk van aard en zal deze zich dus ook bij elke patiënt 
op een andere wijze uiten. Hierin schuilt ook het gevaar van het gebruik van standaarddiagnosen. 
Het gebruik van deze diagnosen moet daarom gezien worden als een hulpmiddel, maar mag het 
verpleegkundig denken over het spiritueel functioneren van de patiënt niet beperken.

Verpleegkundige interventies en evaluatie van zorg

Als het gaat om de uitvoering van verpleegkundige interventies in de zorg voor spiritualiteit zien we 
dat de zorg van persoon tot persoon gebeurt, gebaseerd op vertrouwen en wederkerigheid. Uit al 
het voorgaande kan je inmiddels wel afleiden dat standaardacties, zoals we die voor meer verpleeg-
technische problemen kennen, hier niet mogelijk zijn. Met andere woorden, de sterke tendens tot 
protocollair werken die in de verpleging zichtbaar is en een steeds grotere plaats lijkt in te nemen, staat 
haaks op zorg voor spiritualiteit.
Het uitvoeren van verpleegkundige interventies vraagt zorg op maat, ongedwongenheid en dikwijls 
spontane, persoonlijke niet-geplande acties. Bijvoorbeeld als de patiënt in huilen uitbarst en de 
verpleegkundige een kop koffie brengt.

Coördinatie en continuïteit van zorg voor spiritualiteit

Bij de zorg voor spiritualiteit van de patiënt speelt een pastor of geestelijk verzorger een belangrijke 
rol. Zorg voor spiritualiteit vergt dan ook de nodige afstemming binnen het multidisciplinair team, 
waarbij de geestelijk verzorger of pastor als partner en in overleg met andere disciplines een duidelijke 
afgebakende rol krijgt. Uit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen belangrijke gesprekspartners van 
geestelijke verzorgers zijn in instellingen. Inzicht in het inhoudelijke werk van pastores en begrip voor 
hun specifieke bijdrage zijn hierbij noodzakelijke elementen. Anderzijds is het ook zinvol dat pastores 
over voldoende basiskennis beschikken inzake psychopathologie en psychotherapie en dat ze het nodige 
inzicht verwerven in hoe religiositeit en geloof bij de psychisch zieke mens kunnen ontsporen, verzieken 
of als vluchtwegen gaan functioneren. 

Tot slot

Zorg voor spiritualiteit is momenteel in de verpleegkundige zorgverlening nog te veel afhankelijk van de 
aandacht die de individuele verpleegkundige eraan geeft. Dit aspect zou een meer integraal onderdeel 
van de zorg mogen innemen. Het stimuleren van de betrokkenheid van de eigen spiritualiteit van de 
hulpverlener is niet alleen een noodzaak om spiritualiteit binnen de zorgrelatie een plek te geven, maar 
bovendien ook een belangrijk middel om de arbeidssatisfactie van verpleegkundigen te bevorderen en 
daarmee burnout in het beroep te voorkomen. Zin vinden en zin hebben in zorg, gaan hand in hand. Vandaar 
het belang van aandacht voor spiritualiteit in opleidingen, maar ook binnen instellingen, op alle niveaus. 
Gaande van de individuele verpleegkundige die vanuit zelfbewustwording durft stilstaan bij zichzelf en 
de andere, tot georganiseerde intervisies in teamverband waar ruimte wordt gecreëerd om spiritualiteit 
expliciet aan bod te laten komen, en verder tot afspraken omtrent religie en levensbeschouwing binnen 
de instellingen … Maar ook op beleidsniveau in de ondersteuning van afdelingen die op dit vlak initiatieven 
nemen en door zelf initiatieven op touw te zetten.
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Psychiatrie tussen zingeving en zinverlies
Joris Vandenberghe, psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut UPC-KU Leuven, campus Gasthuisberg, en 

Universitair CGG Leuven (CGG-VBO)

De mens is een zingever en -zoeker. De Weense psychiater en holocaustoverlever Viktor 
Frankl beschouwde de wil-tot-betekenis als meest kenmerkend voor de mens. Empirisch 
onderzoek leert ons dat zingeving een belangrijke rol speelt in psychische gezondheid en 
dat mensen relaties ervaren als hun belangrijkste bron van zingeving, ongeacht hun leeftijd 
en culturele achtergrond. Naast relaties zijn ‘succes in persoonlijke ontwikkeling of in het 
realiseren van levensdoelen’ andere categorieën die systematisch in onderzoek worden 
teruggevonden. Ook zijn er verschillen in diepgang bij mensen in de ontwikkeling van hun 
zingeving. Zo hebben mensen met een altruïstische of zelfoverstijgende ingesteldheid meer levensvoldoening 
dan diegenen voor wie het hedonistische of persoonlijke niveau primeert. Het belangrijkste deel van zingeving 
ligt echter niet in de omstandigheden, maar in de persoon die een gegeven situatie interpreteert, bewerkt en 
evalueert.

Als psychiater komen we op verschillende manieren in contact met zingeving en zinverlies. Ik stel de 
visie van Leuvens filosoof Herman De Dijn voor als kader om zingeving en zinverlies te begrijpen. In De 

rationaliteit en haar grenzen beschrijft De Dijn de zingevingsinteresse als één van de wezenskenmerken 
van de mens en analyseert hij het irrationele en niet-maakbare karakter ervan. Iets wordt maar als 
echt zinvol ervaren, als het kwetsbaar is en ook verloren kan gaan: verbondenheid, de liefde van andere 
mensen, erkenning en appreciatie ... Geen zingeving dus zonder mogelijkheid van zinverlies. Zin geven 
betekent dus onvermijdelijk zich blootstellen aan het risico op verlies van zin. Wie zin ervaart, heeft iets 
te verliezen. Met andere woorden: verlies en lijden maken intrinsiek deel uit van het zingevingsproces. Dit 
bepaalt ‘la condition humaine’. Ook in kunst en literatuur zien we dat inzicht verwoord: “The pain then is 
part of the happiness now.”(C.S. Lewis) en “Alles van waarde is weerloos” (Lucebert).

Dit filosofisch kader helpt ons de verhouding tussen psychisch lijden en zingeving te begrijpen, en hoedt 
ons ervoor lijden te snel te pathologiseren. Enerzijds is psychisch lijden vaak niet pathologisch, maar 
de onvermijdelijke keerzijde van zingeving. Anderzijds is het zingevingsproces een irrationeel, niet-
maakbaar en dus kwetsbaar proces. Verstoringen van dat zingevingsproces kunnen daarom wel leiden 
tot psychisch lijden dat pathologische vormen kan aannemen:

• In de depressie en bij suïcidaliteit zien we een stilvallen van het zingevingsproces, van de wil-tot- 
 betekenis die ons drijft (anhormie), en een verval in zinloosheid.
• Na trauma (bij hechtings- en persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen) zien we vaak een  
 onvermogen om in het zingevingsproces te stappen: kiezen voor veiligheid leidt ertoe 
 dat men de mogelijkheid van zinverlies vermijdt, maar zo dus ook de mogelijkheid tot zingeving.
• In de neurose - zoals geconceptualiseerd door Frankl -, verslaving en bepaalde persoonlijkheids- 
 stoornissen zien we een gehechtheid aan betekenisbronnen die weinig levensvoldoening geven,  
 conflicten tussen zingevingsbronnen, de neiging om onbereikbare zingevingsbronnen te kiezen en  
 een gebrek aan flexibiliteit om met verschillende zingevingsbronnen om te gaan.
• Bij rouw en aanpassingsstoornissen zien we het verlies of wegvallen van bepaalde zingevingsbron- 
 nen.
• Bij de balanssuïcide, maar ook bij vragen tot euthanasie en bij het levenseinde in het algemeen – zo  
 bijvoorbeeld de weigering van somatische behandeling in een liaisonpsychiatrische context -, zien  
 we het wegvallen van alle zingevingsbronnen en betekenis (of het overschaduwd worden door pijn  
 en lijden) afgewogen aan de zin die men geeft aan de dood. Soms zien we ook zinvervulling bij  
 het levenseinde en het gevoel dat het zingevingsproces kan worden afgerond: “Mijn leven is mooi  
 geweest, het is wel geweest, ik ben klaar om het los te laten.”
• Kwetsbare, vereenzaamde en kansarme mensen zijn vaak ook arm aan zingevingsbronnen. Wie  
 geen zin en betekenis ervaart, heeft ook niets te verliezen. Dit zingevingsdeficit is een   
 maatschappelijk probleem, dat vaak gepsychiatriseerd wordt en aan hulpverleners een groot gevoel  
 van machteloosheid geeft. 

In al deze klinische situatie komt de psychiater in de praktijk in aanraking met zingeving en zinverlies, en 
met de complexiteit en irrationaliteit van het zingevingsproces.
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Spiritueel georiënteerde psychotherapie
Mia Leijssen, hoogleraar KULeuven, doctor in de klinische psychotherapie en psychotherapeute

Mia Leijssen omschreef in het abstract het thema van haar plenaire lezing samenvattend 
als volgt: “De spiritueel georiënteerde psychotherapeut helpt cliënten om hun spirituele 
behoeften op te merken en hun lijden te benaderen met behulp van exploratie en heling 
van de ziel. De ziel is rechtstreeks te ervaren als een soort lichamelijk gevoelde vibratie en 
ze is verder te verkennen door innerlijke reflectie, intuïtie en verbeelding. Verschillende 
voorkeurpaden waarmee mensen hun ziel uitdrukken, worden in therapie gevaloriseerd. 
Zo kunnen cliënten hun spiritualiteit beleven via gevoel of leven vanuit het hart; door 
middel van activiteit of het pad van het handelen; door middel van stilte of het pad van spirituele oefeningen; 
via denken en zelfonderzoek of het pad van inzicht en wijsheid. Tot slot wordt belicht hoe het proces waarmee 
psychotherapeuten hun cliënten helpen om het spirituele gebied te betreden, verschilt van het werk van pastorale 
begeleiders of andere ‘zielzorgers’.”

In haar recent verschenen boek, Tijd voor de ziel (Tielt: Lannoo, 2007), gaat ze uitgebreid in op de 
thematiek. Hieronder volgen enkele passages die de thematiek verder omschrijven en die ook een beeld 
geven van de inhoud van haar boek.

“Als mensen in psychotherapie komen, zetten ze een cruciale stap: ze staan stil bij hun problemen en ze 
kiezen er impliciet voor om ruimte te maken voor hun zielenroerselen. Mensen richten zich ook steeds 
meer tot de psychotherapeut met grote levensvragen naar zin en betekenis, wat in wezen een spirituele 
zoektocht is. Het lijden of de symptomen van cliënten/patiënten kunnen gezien worden als wegwijzers 
naar wat wezenlijk is in hun leven en hoe ze daarvan afgedwaald zijn, wat hen bezield heeft en wat hen 
weer warm kan maken om voor te leven. Als de therapeut zich samen met de cliënt gaat afvragen wat de 
‘zielsnood’ is, krijgt de onderliggende spirituele malaise erkenning. Wanneer het diepere zelf uitgenodigd 
wordt tot spreken, openen zich nieuwe wegen, die een fundamenteel helingsproces mogelijk maken. Het 
is dan ook geen toeval dat mijn beroep als psychotherapeut mij geholpen heeft om ‘de ziel’ (opnieuw) te 
ontdekken en toegang te krijgen tot de manier waarop mensen zin in hun leven kunnen vinden.
De ziel verdwijnt naar de achtergrond wanneer het spirituele leven verwaarloosd wordt of de invulling 
van de tijd helemaal doorslaat naar de betekenis van chronos. De Griekse taal onderscheidt chronos van 
kairos. Chronos is de tijd die te meten is, een kalendertijd, een kloktijd. Wanneer ‘tijd geld kost’ , zitten we 
ook in chronos. De lineaire tijd is chronos genoemd naar de Griekse god die zijn kinderen opat zodra ze 
geboren waren. Kairos echter heeft een heel ander karakter. Dat is de tijd die kan stilstaan, of die we uit 
het oog verliezen omdat we opgaan in alles wat ons bezielt of helemaal in het nu opgenomen zijn. Alles 
wat we met ‘hart en ziel’ doen, wat ons boeit, wat ons het gevoel geeft in harmonie te zijn met onszelf, 
vindt plaats in kairos. Het is de tijd waarin de ziel gevoed wordt. Het is de tijd waarin we ons ontspannen, 
loskomen van stress en opgelegde patronen, inspiratie en creativiteit vinden. Kairos is ook de gunstige 
tijd, het rijpe moment waarop ‘de appel van de boom valt’, het moment dat ‘de tijd gekomen is’ om het 
kind te baren, maar ook om te sterven.
In onze samenleving valt ‘tijd’ vrijwel geheel samen met chronos. De vernauwing tot wat logisch lineair 
te meten is, heeft zich over vele domeinen uitgespreid. Zo ging psychologie vroeger – getrouw aan het 
Griekse woord psyche, dat ziel betekent – over de aard en de eigenschappen van de menselijke ziel. De 
mythe van Psyche is een verhaal over de groei van de ziel, dat begon met het besluit van Psyche om de 
waarheid onder ogen te zien. Wie nu nog durft te verkondigen dat een psycholoog een ‘zielkundige’ is, 
wordt volgens het chronos-regime eerder zielig gevonden dan dat hij nog aanzien zou genieten.” (p.7 
- p.9)

En verder aangaande de opbouw en de verschillende hoofdstukken van het boek: “Wat kun je als lezer 
verwachten in de volgende onderdelen van dit boek?
Het hoofdstuk ‘Spiritueel georiënteerde psychotherapie’ komt tegemoet aan vragen die veel mensen 
stellen over wat er wordt verstaan onder begrippen zoals ‘ziel’, ‘het transcendente’, ‘spiritualiteit’. Hoe 
onderscheiden diverse vormen van spiritualiteit zich van religie, en waarin verschillen psychotherapeuten 
van pastoraal werkers? Er wordt uiteengezet waarom sacrale ervaringen aandacht verdienen in therapie 
en hoe de therapeut er actief toe kan bijdragen dat therapie helen op zielsniveau wordt. De lezer krijgt 
tevens criteria aangereikt om te evalueren of het om authentieke spirituele ervaringen gaat, of om 
pathologie waarin wanen de boventoon voeren. …
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In ‘Dimensies van het menselijk bestaan’ krijgt de lezer een landkaart om zich te oriënteren op de 
gegevenheden van het leven waarmee ieder mens geconfronteerd wordt. Dit hoofdstuk vormt een 
uitnodiging om zich met een grotere vrijheid te verhouden tot mogelijkheden en beperkingen die het 
leven kenmerken. Er wordt getoond hoe over- of onderinvesteringen op het fysieke, het sociale, het 
psychologische of het spirituele terrein tot problemen leiden. …

Dan volgt een hoofdstuk waarin uiteengezet wordt hoe ‘Heling in authentieke relaties’ zich voltrekt. In de 
therapeutische relatie en in het gewone leven is het ervaren van authentiek contact intens zingevend. De 
basishoudingen die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen van oprechte, liefdevolle en groeibevorderende 
relaties, worden geïllustreerd met therapieverhalen. …

Het meest ‘lijvige’ stuk gaat over ‘Focussen als innerlijk luisteren’. Door aandacht te hebben voor wat er 
lichamelijk te voelen is, kan de mens opmerkzaam worden op subtielere ervaringen in het bewustzijn. 
Dat proces wordt in verschillende stappen uiteengezet, met de onderkenning van moeilijkheden die 
iemand op dat pad kan tegenkomen. Fragmenten uit therapie demonstreren de helende kracht van deze 
werkwijze. … Focussen is een methode die vaak tot een eigen vorm van zelftranscendentie leidt, waarbij 
het organisme weet lijkt te hebben van een groter kosmisch proces. Die zelfoverstijgende realiteit kan 
vele namen krijgen en komt overeen met wat ook beschreven is in religieuze, spirituele of mystieke 
contexten. 

In ‘Dromen en verbeeldingskracht’ wordt de lezer meegenomen in de fascinerende wereld van 
symbolische beelden, die verwijzen naar ‘meer’ dan wat zich op het eerste gezicht laat zien. De 
zeggingskracht van symbolen komt heel concreet tot leven in een droomserie die een cliënt in therapie 
helpt om dieper door te dringen in de kernthema’s van haar bestaan. De kracht van verbeelding wordt 
verder belicht in andere creatieve processen die het hart ontvankelijk maken voor het sacrale en waarin 
mensen de ontwikkeling van de ziel uitdrukken. …

In het laatste hoofdstuk, ‘Elementen van een zielzorgprogramma’, komt naar voren dat verbondenheid 
met een groter geheel op veel verschillende manieren te ervaren is in en door het eigen leven. Zorg voor 
de ziel is onlosmakelijk verbonden met aandacht voor het lichaam. Omdat het lichaam spiritueel is, 
kunnen heelmethodes die de ondeelbare eenheid respecteren, vaak krachtig werken. Symboliek krijgt 
verder een extra dimensie in rituelen die zowel het gewone leven heiligen als overgangsmomenten 
markeren. … Als essentieel element om bezieling uit te drukken in de buitenwereld mogen solidariteit, 
dienstbaarheid en zorg dragen voor iets of iemand niet ontbreken. Grote en kleine daden zetten soms 
meer zoden aan de dijk dan veel mooie woorden over spiritualiteit.” (p.12 - 15)
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De ‘psychologisering’ van levensvragen en het 
therapeutisch omgaan ermee

Anne-Mie Jonckheere, psychotherapeute Centrum voor Levensbeschouwing en Zingeving Turnhout en justitiepastor P.I. Breda; 
doctor in theologie, licentiate filosofie, opleiding systeemtheoretische psychotherapie

Levensvragen, ook zin(gevings)vragen, bestaansvragen of existentiële vragen genoemd, 
zijn vragen waarbij je niet zozeer op zoek bent naar de verklaring van iets in termen van 
oorzaak en gevolg, maar bezig bent met de diepere betekenis ervan, met de ‘zin’ die erin 
doorklinkt. Met ‘zin’ in drie mogelijke maar onderscheiden opzichten: datgene waardoor 
je ‘er zin in hebt’ (er een lustgevoel, levenslust aan ontleent), datgene waardoor ‘iets zin 
heeft’ (waardoor het betekenis krijgt, soms zelfs noodzakelijk is), en de ‘zin die je zelf 
ergens aan geeft’ (de bedoeling, het doel of de bestemming die je eraan toekent). 
Concreet hebben levens- of zin(gevings)vragen te maken met: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar leef ik voor? 
Wat is mijn taak in dit leven? Waar ben ik naar onderweg? Hoe moet ik omgaan met al wat er was toen ik nog niet 
bestond en met al wat er zal zijn als ik er niet meer ben? Hoe moet ik omgaan met zaken als lijden, schuld, dood?3

M. van Zanten – van Hattum brengt de gebieden waarop de zin(gevings)vragen betrekking hebben, 
schematisch in kaart als volgt:
   
    

HEELHEID

   LEVEN          DOOD

         GEBROKENHEID

“Leven staat tegenover dood. Op het punt waar ze elkaar raken, zien we aan de ene kant de gebrokenheid 
van het bestaan, het lijden en de schuld, en aan de andere kant de heelheid, het overkoepelende, het 
overstijgende. Op het kruispunt van deze vier gebieden bevinden zich de zingevingsvragen. Nu eens 
zullen de vragen meer in het ene gebied liggen, dan weer meer in het andere.” 4 

Zingeving refereert aan het geestelijk vermogen van de mens, aan zijn capaciteit om zich een plaats te 
vinden en zich te situeren in het geheel van de werkelijkheid, het vermogen ook om zich met dit geheel te 
verbinden. Het geestelijk vermogen onderscheidt zich weliswaar van het psychisch vermogen - ondanks 
verwarrend taalgebruik als bijvoorbeeld ‘geestelijke gezondheidszorg’ -, maar dit neemt niet weg dat 
enerzijds het geestelijk vermogen zich realiseert ‘in de ruimte van’ het psychische en steunend op de 
mogelijkheden van de psyche, en dat anderzijds ook het psychisch welbevinden gebaat is bij zingeving, 
gesitueerd op geestelijk niveau. Psyche en geest dienen dus als permanente bondgenoten beschouwd 
te worden.

Primaire zingevingsbronnen zijn de ervaringen uit het alledaagse leven: werk en relaties, inzet, vrije tijd, 
het sociale verkeer, maatschappelijke ontwikkelingen, enzovoort …
Een levensvisie of levensbeschouwing - filosofisch of godsdienstig, inclusief de ethiek hierin vervat - is 
een geheel van beelden en opvattingen, waarden en normen. Het functioneert als een soort bril waardoor 
we de prikkels die op ons afkomen en de ervaringen die we opdoen, van elkaar leren onderscheiden, en 
waardoor we er orde en samenhang in aanbrengen. Een geheel dus met behulp waarvan men zijn leven 
zin en richting geeft, een zingevingssysteem. Een levensbeschouwing kun je eerder een secundaire bron 
van zingeving noemen: ze situeert zich – in onderscheid tot de primaire zingevingsbronnen – niet in de 
ervaring zelf, maar is er wel op gebaseerd en stuurt vervolgens ook weer het ervaren en beleven als 
zodanig. Ze functioneert als een bron van zingeving, zij het dat veel mensen er pas actief en bewust een 
beroep op gaan doen wanneer de alledaagse zingevingsbronnen niet meer toereikend zijn en er zich in 
het concrete bestaan een zingevingscrisis voordoet.

3 M. van Zanten – van Hattum, Leren omgaan met zingevingsvragen (KSGV-publicatie). Baarn: Ambo, 1994, 21.
4 A.w., 21.
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Zin(gevings)vragen zijn geen ‘dagelijkse’ vragen, ze worden niet altijd gesteld. Het beleven van zin is 
doorgaans een onbewust, weinig-bereflecteerd proces. Zingevingsvragen en zingeving daarentegen 
vooronderstellen een actief en bewust proces. Zij komen aan de orde wanneer de ‘zinbeleving’ niet langer 
vanzelfsprekend is omdat mensen te maken krijgen met verandering, ingrijpende levenservaringen ... 
In dergelijke situaties bestaat er nogal wat kans dat iemand ‘er geen zin meer in heeft’, dat het vitale 
lust- of geluksgevoel niet langer ervaarbaar is. Ook is het mogelijk dat iets voor iemand ‘geen zin of 
betekenis meer heeft’: de nieuwe informatie is niet herkenbaar meer, past niet meer in ons beeld van 
de werkelijkheid en is dus ook niet meer begrijpelijk (cognitief aspect), en dit gaat gepaard met een 
gevoel dat ook het eigen levensproject (het ‘zelf’ met zijn idealen en waarden) op de helling komt te staan 
(affectief aspect). Tevens kan het zo zijn dat iemand ergens ‘geen zin of betekenis meer kan aan geven’: 
het doel dat hij of zij in een bepaalde situatie voor ogen had, wordt geraakt, het wordt onbereikbaar. Men 
gaat zich dan expliciet ‘zin(gevings)vragen’ stellen en actieve ‘zingeving’ wordt noodzakelijk.5

Zin(gevings)vragen zijn niet los verkrijgbaar: ze zijn altijd ergens aan opgehangen, aan dat wat we willen 
doen, aan mensen met wie we in relatie willen staan, aan zaken die we belangrijk vinden. Ze zijn dan 
ook vaak verborgen; ze zitten vaak verpakt in gewone vragen6, in ogenschijnlijk losse opmerkingen of 
noodkreten, in lichamelijke klachten, in dromen of wanen, maar evenzeer in psychische klachten.

In een samenleving waar causaal denken dominant is en levensbeschouwelijke achtergronden diffuus 
worden, raken levensvragen makkelijk ondergesneeuwd, raken ze soms niet meer aan de orde. Van een 
breed gedeeld levensbeschouwelijk kader, dat ten aanzien van de behoefte aan zingeving ondersteuning 
biedt, is geen sprake meer en het individu probeert zijn eigen antwoorden op de grote levensvragen bij 
elkaar te sprokkelen. Bij gebrek aan samenhangende en breed gedeelte perspectieven op het leven 
kunnen levensvragen ook ‘ondergronds gaan’. ‘Taal’ om ze te stellen lijkt niet meer voorhanden en 
schijnbaar spelen ze geen rol meer; in werkelijkheid echter gaan ze zich soms vermommen in de voor 
de hand liggende taal van het psychisch functioneren. Niet-onderkende leemten op het terrein van de 
levensinzichten vertalen zich dan in hulpvragen betreffende het eigen psychisch functioneren. 

Vergelijk bijvoorbeeld casus Hilde: een gering besef van het gegeven dat zelfs met de grootst 
mogelijke inspanning, niet alles in het leven kan lukken, wordt vertaald in termen van ‘ik heb een 
probleem met loslaten’.

Vergelijk ook casus Peter.
Peter klopt bij de therapeut aan met lichamelijke klachten die naar zijn zeggen een psychische 
oorsprong hebben. In de loop van de therapie blijkt dat hij, aan de wijze waarop hij de  zelfdoding 
van zijn zus ervaren heeft, een overtuiging heeft ontleend die voor zijn verwerking van die zelfdoding 
richtinggevend is geweest. Peter gaat ervan uit dat deze dood (en bij uitbreiding dé dood) niet 
zinloos was, dat ook zelfdoding het leven niet zinloos maakt. Deze overtuiging, dit onderdeel van zijn 
levensopvatting of levensvisie, is voor hem van groot belang, en ze heeft voor hem allerlei concrete 
betekenissen. Ze blijkt echter niet communicabel: de familieleden kunnen haar niet delen, sommigen 
gaan zelfs ten onder aan de schaamte om wat gebeurd is, en ook aan de brede buitenwereld valt deze 
overtuiging niet zomaar uit te leggen. Peter vindt onvoldoende aansluiting bij de levensopvattingen 
van anderen; hij mist een gedeelde visie, een gedeelde horizon. “Waar vind ik de inspiratie van waaruit 
ik zelf leef, terug?” “Waar vind ik onder andere terug dat het goed is om de dingen te accepteren zoals 
ze mij overkomen en zijn, het vertrouwen dat het leven uiteindelijk ten goede leidt?” De overtuiging 
die hem sterkt en kracht geeft, slaat vanwege het feit dat ze niet communicabel is, pijnlijk op hemzelf 
terug: ze isoleert hem van zijn naaste omgeving.. 
Uiteindelijk komen we erbij uit dat Peters lichamelijke symptomen de uitdrukking zijn van een gevoel 
zich te moeten terugtrekken uit contacten met belangrijke anderen, omdat hij een voor hemzelf 
fundamenteel levensinzicht niet met hen kan delen. De lichamelijke pijn heeft dus – behalve met de 
zelfdoding als zodanig en met Peters psychisch patroon om zich al te sterk te houden en onmachtig 
te zijn om ook pijn en verdriet met anderen te delen – ook iets met het niet-communiceerbare van zijn 
opvattingen over die zelfdoding te maken. 

5 Vgl. a.w., 28-37
6 Bijv. de “psychiatrische patiënt die vraagt ‘is er vanavond nog bezoekuur?’, een ogenschijnlijk informatieve vraag, vraagt in werkelijkheid misschien “Waarom ben 
ik opgenomen, waarom zit ik hier, zullen ze nog wel aan mij denken, vergeten ze mij niet? Maar als er iemand komt, waar moeten we het dan over hebben? Wil ik 
eigenlijk wel dat er iemand komt? Wie ben ik, waar kom ik vandaan en hoe moet ik verder? Wil ik wel verder of wil ik liever dood? En als je dood bent, waar ga je dan 
naartoe? Kom je in de hemel of ga je naar de hel, of kom je weer terug, met huiswerk om alles weer over te doen wat je in dit leven verprutst hebt, ben je gedoemd 
om te herhalen of krijg je nieuwe kansen? Krijgen? Van wie? Van het leven of is er een God?” (M. van Zanten – van Hattum, a.w., 31)
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Wat komt uit deze casus naar voren?

• Het feit dat het gemis van een bredere sociaal-maatschappelijke context met voldoende 
aansluitingspunten om een levensvraag aan de orde te kunnen stellen of centrale levensopvattingen 
te kunnen delen, reeds op zichzelf psychische (inclusief psychosomatische) problemen kan creëren.

• Het feit dat het gezamenlijk verkennen van een dergelijke hulpvraag al heel wat last weghaalt. Reeds 
de gedeelde zoektocht naar het adequaat onder woorden brengen van de levensvraag als zodanig 
kan namelijk een shift van betekenissen bewerkstelligen. En soms volstaat reeds die adequate 
verwoording van zijn levensvraag voor de cliënt. 

Enkele hypothesen inzake de relatie tussen psychotherapie en levensvragen/levensbeschouwing

• In een samenleving waar levensbeschouwelijke achtergronden diffuus worden en er weinig breed-
gedeelde levensbeschouwelijke bakens zijn, worden levensvragen niet meer als zodanig onderkend 
en kan het gebeuren dat de worsteling ermee zich in een meer bekend taalgebruik vermomt, onder 
andere in dat van de psychische problematiek. De levensvraag hult zich als het ware in een psychisch 
‘jasje’, ze wordt ‘gepsychologiseerd’.7

• Bij het therapeutisch verkennen van hulpvragen met een levensbeschouwelijke dimensie gaat 
het over iets anders dan over de introductie van levensbeschouwelijk gefundeerde gedragslijnen 
of levensbeschouwelijke opvattingen in de psychotherapie, laat staan over ‘levensbeschouwelijke 
bevoogding’ van de psychotherapie. Het gaat met name over het gegeven dat ook psychische hulpvragen 
als zodanig niet losstaan van 1) levensvragen, van 2) de opvattingen terzake die de betrokkene 
er al dan niet op nahoudt en waarin zijn of haar ervaringen een plaats krijgen (zijn levensvisie of 
levensbeschouwing), en van 3) datgene wat er aan visie op het leven en aan levensbeschouwelijke 
accenten in de bredere samenleving ‘in de lucht hangt’ (de sociale representaties). De psychische 
hulpvragen van de cliënt staan hier niet los van, en dus zal ook de therapie er op een of andere manier 
aandacht voor moeten hebben.

• Globaal gezien heeft het door therapeut en cliënt gezamenlijk verkennen van een hulpvraag met 
een levensbeschouwelijke dimensie, een normaliserende impact op de cliënt. Immers, psychische 
hulpvragen en levensvragen worden door een onderscheiden dynamiek gekenschetst. Waar de 
psychotherapeutische hulpvraag wordt geassocieerd met psychisch disfunctioneren en dus de 
connotatie ‘problematisch’ heeft - ‘er is psychisch iets mis met mij’ -, wordt de levensvraag geacht bij 
het leven als zodanig te horen en wordt zij dus als ‘normaal’ ervaren. Het problematische waarmee 
de psychotherapeutische vraag wordt geassocieerd, gooit daarenboven het individu terug op zichzelf 
- ‘ik heb een probleem’. Het stellen van een levensvraag daarentegen werkt verbindend - ‘ieder mens 
zit met soortgelijke vragen’ - en heeft als zodanig ook een normaliserend effect (namelijk tot de 
mensengemeenschap behoren zoals ieder ander).8 Van het gegeven dat hulpvrager en hulpverlener 
zich ten aanzien van de levenstocht beiden als zoekende mensen verhouden, gaat dan ook, globaal 
genomen, een normaliserende invloed uit.

• Bij het gezamenlijk verkennen van hulpvragen met levensbeschouwelijke dimensies is een stuk 
levensbeschouwelijke vakkennis handig, maar niet per definitie onmisbaar. Fundamenteel zijn het 
openstaan voor heel de mens, inclusief zijn worsteling met levensvragen, en de bereidheid om samen 
naar die vraag op zoek te gaan en te pogen haar onder woorden te brengen.

• Soms is het voor de cliënt tevens van belang dat tijdens de therapie gezocht wordt naar wat een voor 
hem of haar zinvol en leefbaar antwoord op deze levensvraag kan zijn. Hier kan een therapeut zich op 
glad ijs gaan voelen. Hij komt immers terecht in een breder veld, waarin de klemtoon niet meer ligt 
op de psychische beperkingen, maar op het mens zijn als zodanig. Dit is ook van invloed op zijn positie 
ten aanzien van de cliënt: de therapeut bevindt zich nu ook op een terrein dat hijzelf en de cliënt als 
mens uitdrukkelijk met elkaar delen. 

 De therapeut kan dan ook de indruk krijgen zich niet meer op het eigen, strikt vakmatige terrein te 
bevinden. In dat geval staan verschillende mogelijkheden open, waarbij het in elk hiervan goed is om 
naar de cliënt toe te benoemen dat je hier wat buiten het strikte vakgebied terecht komt en te vragen 

7 Vergelijk de systeemtheoretische psychotherapie en het belang van voldoende aansluiting bij sociale representaties. Cf. E. Reijmers op de tweede studiedag 
Klinische Psychotherapie Systemen in beweging (OPZ Geel 2006): zie Samenspel, in Systeemtheoretisch Bulletin 2007/2 (themanummer ‘Psychopathologie’), 
101-112.
8 I.v.m. het onderscheid tussen levensvragen en psychische vragen, zie tevens A.-M. Jonckheere, Pastoraat in een justitiële jeugdinrichting: Ruimte scheppen voor 
levensvragen en spirituele groei, 65-66, in Praktische Theologie 2005/1, 57-74.
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of dat voor hem O.K. is. Met deze attitude open je ook voor de cliënt de ruimte om breder te kijken en 
de vragen en antwoorden nog niet te weten, maar ernaar op zoek te gaan. 

 Vervolgens kan je dan de keuze maken om zelf, met behulp van je eigen vocabularium (je eigen 
termen) en - althans indien je daar enig zicht op hebt - je eigen levensbeschouwelijke ankerpunten, 
samen met de cliënt woorden trachten te vinden voor wat in zijn of haar geval mogelijke zinvolle en 
leefbare antwoorden zijn. Dit vooronderstelt dat het levensbeschouwelijke een gebied vormt waarin 
je zelf wel eens naar oriëntatie hebt gezocht, zodat je over enig levensbeschouwelijk vocabularium en 
enige levensbeschouwelijke ankerpunten beschikt. In dat geval kun je de woorden en ankerpunten 
waarover je beschikt, benutten, niet om de eigen antwoorden aan de vraag van de cliënt te kleven, 
maar als hulpmiddelen om antwoordformuleringen te vinden die deze van de cliënt zelf kunnen zijn. 
Indien deze voorwaarde niet of onvoldoende vervuld is, kan enig collegiaal gesprek worden aangegaan, 
hetzij met vakgenoten, hetzij met mensen die levensbeschouwelijk geschoold zijn (pastores, vrijzinnig 
consulenten …), om een beeld te krijgen van met de cliënt te verkennen antwoordpistes.

• Soms zijn uitdrukkelijke ‘levenseducatieve’ interventies in het psychotherapeutisch proces 
noodzakelijk. Waar dit een aanzienlijke onderdeel van het traject moet worden, kan er in sommige 
situaties voor gekozen worden om de begeleiding tijdelijk aan een levensbeschouwelijk begeleider 
over te dragen.
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Wat bezielt je als therapeut? 
Spiritualiteit als meerwaarde in de

therapeutische relatie
Katleen Maenhaut, licentiate pastoraat in de gezondheidszorg en psychotherapeute in de Bron, 

dagkliniek Volwassenen OPZ Geel

De werkvorm van de keuzesessie betrof het symbolische karakter van een ’werk-winkel’ 
waarin een variëteit aan persoonlijke vormen van spiritualiteit aangeboden werd, waar via 
ruilhandel professionele ervaringen werden uitgewisseld, waar grondstoffen en handvatten 
vergaard werden om nadien zelf mee aan de slag te gaan in persoonlijk werk en leven.

Tegen de achtergrond van de keuzesessie verwoordt Katleen Maenhaut in onderstaande 
tekst op persoonlijke wijze vanuit eigen geschiedenis en beleving de thematiek van 
spiritualiteit in psychotherapie. Het is een persoonlijke stellingname, die treffend de onderstroom van deze 
thematiek verwoordt.

Een persoonlijke kijk op spiritualiteit als één van de vele invalshoeken

Spiritualiteit heeft te maken met enerzijds een beweging naar binnen: contact maken met de persoonlijke 
diepere levensbron (ziel), als een innerlijk kompas dat richting, be-ziel-ing en  be-teken-is geeft aan het 
leven. Tegelijk is ze daardoor een beweging naar buiten, zich verbonden weten - letterlijk ‘religare’: 
terug binden, verbinden - en voelen met wat en wie je omgeeft, met wat je verwonderd doet staan en je 
overstijgt.

Vier bronnen van inspiratie

In mijn prille kindertijd en jeugdjaren heb ik vier levengevende bronnen ontdekt die mij verder geïnspireerd 
hebben in het volwassen leven.

Verbondenheid met de natuur 
Als kind kon ik met verwonderde ogen kijken naar het leven van dieren en planten. Als puber raakte 
ik gefascineerd door de natuurwetenschappen, hoe alles in de natuur zo fine-tuned op elkaar is 
afgestemd. Nog later werd ik mij ervan bewust hoe ik in de duistere stilte van een heldere sterrenhemel 
mij opgenomen wist in en deel uitmaakte van het grotere geheel, het heel-al. Het blijven voor mij tot op 
heden spirituele ervaringen van Leven.

Verbondenheid met mensen 
Als jongere kon ik me diep bewogen voelen door menselijk leed en kon ik warm worden van contacten 
die ik als écht ervoer: ontmoetingen op zielsniveau met ‘soulmates’. Veel later werd ik mij bewust van de 
volledige draagwijdte van dergelijke ontmoetingen: de ziel die zich verbindt met het zielenleven van de 
andere, en de andere die mij op haar/zijn beurt be-zielt. Dergelijke ontmoetingen kunnen zo ontroeren 
dat ik een diepe liefde voel die mijn bevattingsvermogen overstijgt: alsof ik het hart van het heelal voel 
kloppen of Gods liefde die door mij heen stroomt ... of …? Er zullen wel meerdere omschrijvingen zijn voor 
deze niet in positief-wetenschappelijke termen te definiëren spirituele ervaringen van liefde.

Verbondenheid met de god van mijn leven.
Ik ben gelovig opgevoed en, ook al is mijn geloof door diepe dalen gegaan, ik kan niet ‘niet geloven’. Hoe 
vreemd dat voor sommigen misschien ook klinkt. God is voor mij een persoonlijke God die ik ontmoet 
temidden van mensen, natuur en  stilte – soms ervaar ik daarin zijn nabijheid en is deze ontmoeting voor 
mij een spirituele ervaring van geloof.

Verbondenheid met levenswaarden
Begaan als ik steeds ben geweest met mens en natuur, werd ik ook vaak geraakt door andermans leed. In 
en doorheen het ervaren van dit lijden – ook persoonlijk leed - heeft zich een innerlijke kracht ontwikkeld 
die mij als kind reeds deed ten strijde trekken tegen respectloosheid en onrecht. Respect voor elke mens 
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– hoe geschonden of beperkt deze mens ook is – is een fundamentele levenswaarde geworden. Mijn 
gedrevenheid hiervoor ervaar ik als een spirituele levenskracht die hoop in zich draagt.

Verlies van bezieling (burnout/depressie) 

Het zijn niet alleen onze cliënten die het ‘leven’ op één of andere moment niet meer aankunnen. Het kan 
ons zelf ook overkomen. De innerlijke zoektocht naar het (her)ontdekken van de eigen spiritualiteit en 
bezieling begint dan vaak van voor af aan. Want net zoals voor de cliënt is het ook zo voor de hulpverlener 
dat de eigen spiritualiteit net kan gevonden (of hervonden) worden in en doorheen crisisperiodes, 
ervaringen van verlies, trauma, angst, depressie.
Hoe gemotiveerd ik ook kon en kan zijn, ik bleef niet gespaard van tegenslagen, conflicten, ziekte. Op 
een gegeven moment werd het me teveel en verloor ik het contact met mijn innerlijke inspiratiebronnen. 
Ik plooide me terug op mezelf en ging – eerst onbewust, later heel expliciet – diep vanbinnen op zoek 
ging naar nieuwe bronnen van inspiratie en vertrouwde me in die zoektocht toe aan een therapeut die 
eveneens oog had voor en voeling had met mijn geloofsbeleving. In het schilderen en kleien kon ik 
ongeremd en zonder woorden uiting geven aan alle puin en ‘shit’ waaronder mijn krachtbronnen lagen 
bedolven. Daarnaast  bracht ik uren alleen door in de natuur, waar ik tot rust kwam en terug oog kreeg 
voor schoonheid en verwondering. Later waagde ik me in goed gezelschap terug aan wandelingen: vaak 
in stilte samen met mensen die ruimte lieten voor wat diep van binnen leefde, en stamelend  onder 
woorden kwam. 
Dit alles heeft me getroost én geheeld,  me een vernieuwde – een meer spirituele kijk - op het leven 
geschonken. Het heeft me geleerd ‘heel’ te leven, leven met alle facetten van het leven: vreugde en 
verdriet, enthousiasme en teleurstelling, liefde en haat, licht en schaduw, doodsangst en levensvreugde, 
eigen kracht en machteloze overgave, geven en ontvangen én verliezen en vinden. Leren leven met 
de schoonheid én het lijden die beide aan het leven zijn, ja ook het lijden. Het is doorheen het lijden 
geweest en het me gedragen weten door natuur, soulmates en de god van mijn leven, dat ik de levenszin 
herontdekt heb.
De weg vrijmaken naar diepere levensbronnen heeft vernieuwde geestdrift, inspiratie, bezieling, zin 
geschonken om – als psychotherapeut – verder op tocht te gaan met anderen die op zoek zijn naar hun 
innerlijke levensbron of verdwaald zijn of de weg kwijt zijn onder het puin van hun geestelijke en /of 
lichamelijke pijnen en kwalen.  

Spiritualiteit als meerwaarde in de therapeutische relatie

Hoe kan de persoonlijke bezieling van de hulpverlener een meerwaarde zijn in de therapeutische relatie? 
Ik geef enkele aanzetten tot het uitwisselen van ervaringen.

Mensen tot leven wekken

Een collega verwoordde de bezieling in mijn werk eens als volgt: ‘ik ervaar bij jou een gedrevenheid met 
mensen die méér is dan professioneel met je werk bezig zijn’. Wat precies dat ‘meer’ was, kon hij niet zo 
duiden, maar ik glimlachte in stilte en wist waarover hij het had: ik heb een gedrevenheid om mensen ‘tot 
leven-s-zin’ te wekken. Ik geloof erin dat in elke mens een diepere levenskern – een verlangen tot leven 
– in se aanwezig is, maar dat deze levenskern, dit verlangen tot leven verlamd, uitgedoofd, of erger nog 
stukgemaakt kan worden of zelfs afsterven kan door allerlei omstandigheden: trauma’s, aanhoudende 
destructieve of conflictueuze relaties, ziekte, handicap, psychische beperkingen, verlies van belangrijke 
derden.

De meerwaarde

Doel van elke vorm van hulpverlening is de cliënt die vorm van  hulp of begeleiding bieden waardoor 
hij zijn leven terug aankan – hoe beperkt of getekend dat ook is. Voor de therapeut betekent dit zorgen 
voor het psychische welzijn, de cliënt bijstaan in de persoonlijke groei en leren omgaan met eigen 
mogelijkheden en beperkingen. In dit begeleidingsproces kan een ‘méér’ aangeboden worden nl. het 
aanboren van de innerlijke krachtbronnen van de cliënt. Deze kunnen de cliënt terug en-thou-siast 
maken, meer levensvreugde bieden door te ontdekken wat écht de moeite waarde is om voor te leven: 
een authentiek en uniek leven, geschreven op maat van de cliënt – én door hemzelf geschreven - en 
dat niet beperkt blijft tot overleven in omstandigheden die draaglijk zijn, al dan niet ondersteund door 
medicatie. Hiermee wil ik niets afdoen van de wezenlijke taak van elke hulpverlener om het leven van 
de cliënt terug hanteerbaar en draaglijk te maken! Toch geloof ik erin dat er vaak ‘iets méér’ mogelijk 
is, wat ik de meerwaarde van de spirituele dimensie in de therapeutische relatie noem. Het is niet altijd 
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mogelijk en ook niet altijd noodzakelijk, het vraagt soms van de cliënt én van de therapeut de moed en 
het vermogen om doorheen existentiële pijnen te gaan en de vraag naar de levenszin/onzin onder ogen 
te zien. Marie-Luise Katschnitz omschrijft dit poëtisch als volgt:
“Blijf niet staan bij de pijngrens, hou niet in, ga nog één woord verder, een ademtocht, nog boven jezelf 
uit.”

De puinhoop opruimen en opnieuw verbinden (religare)

In de ontmoeting met datgene wat in de cliënt ‘geestelijk aan het sterven is of afgestorven lijkt’ is het 
contact maken met het ‘iets’ dat deze concrete mens verhinderd om te leven, een eerste stap: onder welk 
puin en welke pijn ligt de innerlijke levensbron bedolven? Aan de hand van het contact maken met deze 
‘puinhoop’, het delen en uiten van gedachten en belevingen, wordt zorgvuldig de weg vrijgemaakt naar de 
onderliggende krachtbron die als lava gestold is of als een rotsblok de waterbron toedekt.
Het in contact ervaren van een therapeut die geen enkele gedachte en gevoel veroordeelt maar uitnodigt 
om er ruimte en erkenning aan te geven, is meebouwen aan één van de spirituele fundamenten, met 
name: de cliënt die zich opnieuw - of soms ook voor het eerst - verbindt met zijn diepste zelf en datgene 
wat in hem wel nog lééft - en dus niét dood is. Tegelijk wordt aan een tweede fundament gewerkt van 
de spirituele dimensie, met name: het zich durven verbinden op zielsniveau met iemand, met name de 
therapeut (vignet 1).
De aandacht die we in de begeleiding ook hebben voor steunfiguren en ondersteunende activiteiten 
reiken soms onverwacht verder dan de onmiddellijke directe omgeving. Het vraagt van de therapeut een 
ook hierin bewust op zoek gaan naar meer spiritueel getinte houvasten en steunfiguren die niet altijd op 
het eerste gezicht ter sprake komen. Zoals stilstaan bij een ervaring in de natuur of aandacht hebben 
voor belangrijke derden die overleden zijn en tot op heden een grote steun kunnen betekenen voor de 
cliënt (vignet 2).

De geloofsdimensie

Soms is het aangewezen dat de therapeut uitdrukkelijk de geloofsdimensie aan bod laat komen, onder 
meer in het samen zoeken naar ondersteunende factoren en/of in de begeleiding van rouwprocessen. Het 
helpt als ik transparant aangeef dat ik zelf gelovig ben en daarin steun ervaar. Op deze wijze installeer ik 
expliciet een ruimte in de therapie voor deze spirituele dimensie. Soms opent het onvermoede spirituele 
gesprekstof over positieve of negatieve ervaringen met geloofsvertrouwen of ontgoocheling of verlies van 
geloof. Andere keren haalt het verouderde of diepgewortelde levensovertuigingen van onder het stof of 
creëert het ruimte voor de bewustwording ervan (vignet 3).

Bewustwording van de eigen levenswaarden

De hulpverlener kan de cliënt ook bijstaan om terug voeling te krijgen met een vierde fundament, met 
name dieperliggende levenswaarden. Misschien kan er wel gesteld worden dat in de intensiteit van de 
beleving van gebeurtenissen – positief of negatief – belangrijke levenswaarden kunnen (her)ontdekt 
worden.  Bijvoorbeeld: hoe intenser de woede ten aanzien van een incestueuze vader, hoe meer de 
cliënt de betekenis en de waarde kan ontdekken van contacten die wel respectvol zijn. Zo ook: hoe 
enthousiaster de cliënt vertelt over een hobby,  job,  persoon, hoe waardevoller dit werk respectievelijk 
deze persoon is voor de betrokkene: ‘waar het hart van vol is, loopt de mond van over’ (vignet 4).

Heling: als het leven terug gaat stromen (bezieling)

Eens de cliënt contact hervonden heeft met zichzelf, de natuur, de eigen geschiedenis, eigen interesses, 
belangrijke derden, religie of levensbeschouwing, onderliggende levenswaarden, komt de cliënt ook 
lijfelijk ‘tot leven’ en tot actie: ogen die stralen, een glimlach die verschijnt, nieuwe contacten, nieuwe 
engagementen (vignet 5)
Het zijn zovele signalen van (soms een heel klein stukje) leven dat terug gaat stromen, bezield raakt en 
geheeld wordt, wanneer mensen terug enthousiast kunnen zijn over wat of wie ook. 
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Palliatieve zorg en psychiatrie
Ilse Decorte, huisarts en arts palliatief team OPZ Geel, met medewerking van Carine Boonen, An Eeman en Magda 

Vandoninck, palliatieve referentieverpleegkundigen OPZ Geel

In de jaren zeventig stelde Cecily Saunders, 
de grondlegster van de palliatieve zorg, het 
reeds: ‘palliatieve zorg is alles wat nog dient 
gedaan te worden als men denkt dat er niets 
meer kan gedaan worden’. Ik denk dat dit een 
zeer goede definitie is van wat palliatieve 
zorg betekent voor de patiënt. Op het einde van het leven schakelt men over van ‘to cure’ naar ‘to care’, de zieke zelf 
komt centraal te staan in plaats van de ziekte. Het doel van palliatieve zorg is de patiënt te helpen te leven tot hij 
sterft in plaats van te sterven terwijl hij nog leeft. 
Het is de totaalzorg voor de patiënt op het moment dat hij niet meer kan genezen en voor wie het sterven binnen 
afzienbare tijd wordt verwacht. Een totaalzorg die zich situeert op het lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel 
gebied.
In het OPZ hebben we reeds langer aandacht voor de palliatieve zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens daar 
recht op heeft, ook de psychiatrische patiënt. Om deze palliatieve zorgcultuur vorm te geven, werd een palliatief 
supportteam opgericht. De belangrijkste doelstellingen van de leden van het palliatief supportteam zijn het 
sensibiliseren, adviseren, ondersteunen en begeleiden van de verschillende zorgverleners aangaande de soms 
complexe problematiek van het palliatief zorggebeuren. Als hulpinstrument hebben we een palliatieve fiche 
ontworpen, deze bevat alle informatie over de patiënt, zijn behoeften, verlangens en specifieke aandachtspunten. 
Het opstellen hiervan gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de patiënt, zijn natuurlijke en of pleegfamilie en 
het volledige multidisciplinaire team. Het bevat ook de mogelijkheid om een DNR-code op te stellen. Dit zorgblad 
heeft aandacht voor de totaalzorg die hoger omschreven werd. 

Op somatisch vlak

De doelstelling betreft natuurlijk een zo groot mogelijke pijn- en symptoomcontrole. Hiervoor is nood aan 
gespecialiseerde kennis in de palliatieve geneeskunde van zowel arts als verpleegkundige. 
Zo wordt bijvoorbeeld een bepaalde medicatie in de palliatieve zorg voor andere symptomen gebruikt 
in vergelijking met het domein buiten de palliatieve geneeskunde: Haldol bij braken, Nootropil bij 
overvloedig transpireren. Ook is er op dit vlak een globale studie rond mondzorg uitgevoerd. Zo is het bij 
patiënten die niet meer kunnen slikken in die zin vaak aan te raden een referentieverpleegkundige van 
het palliatief team te raadplegen.
Er zijn niet alleen gespecialiseerde mensen nodig, er is ook inzet en aandacht van het volledige team 
nodig, van iedereen die met de patiënt te maken heeft: heeft de patiënt pijn bij verzorging of manipulatie, 
heeft hij last met eten, is het voor hem nog comfortabel om deel te nemen aan bepaalde activiteiten? 
Het is belangrijk dat iedereen rond de patiënt hem observeert en eventuele symptomen opmerkt, zodat 
nagegaan wordt of deze symptomen kunnen verholpen worden. 
Op somatisch vlak zien we specifieke problemen opduiken bij psychiatrische patiënten.
Vaak hebben onze patiënten hogere pijndrempels, of dat vermoeden we althans …
Tegelijk krijgen we met heel wat psychosomatiek te maken. Normaal geldt de stelling: ‘pijn is wat de 
patiënt zegt dat het is’. In de psychiatrie heb ik daar toch enkele bedenkingen bij: pijn bij onze patiënten 
kan lichamelijke pijn zijn, maar kan evengoed gaan om angsten of emoties die de patiënt niet op een 
andere manier kan verwoorden. Tegelijk kan een patiënt de neiging hebben om te psychosomatiseren en 
een hogere pijngrens hebben. Dat maakt het er dus niet makkelijker op. 
Soms kunnen onze patiënten ook hun lichamelijke pijn niet verwoorden, ze laten deze dan merken door 
een gedragsverandering. Omgekeerd: als er een gedragsverandering optreedt, stelt de vraag zich: is er 
pijn, is er angst, verdriet of wat speelt hier zich innerlijk in deze patiënt af en geeft zo de aanleiding tot 
deze gedragsverandering? 
Tenslotte hebben we hier ook te maken met psychiatrische medicatie die ook op het levenseinde nog 
nodig is, als de patiënt dan niet meer kan slikken zorgt dit ook weer voor bijkomende problemen.
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Op psychisch vlak

Om het psychisch lijden, dat voorkomt in die terminale fase, te verlichten, heeft de patiënt nood aan 
zijn gekende omgeving. In de palliatieve fase heeft men in die zin oog voor de individuele noden van de 
patiënt. Deze worden best opgemerkt door mensen die vertrouwd zijn met de patiënt. In dit kader pleit ik 
ervoor om de patiënt zoveel mogelijk in zijn gekende omgeving te laten, bij mensen die hem kennen en 
die hij vertrouwt. Het betekent namelijk vaak voor de patiënt extra-lijden om juist nu getransfereerd te 
worden naar een vreemde omgeving met onbekend personeel. 
Ook hier worden we geconfronteerd met specifieke problemen eigen aan de psychiatrie, zodat we ons 
de vraag kunnen stellen of leven als psychiatrische patiënt overeenkomt met sterven als psychiatrische 
patiënt. De problemen die zich op dit vlak stellen, hebben zowel met communicatie te maken als met de 
vraag naar recht op zelfbeschikking.
Ten eerste zijn er problemen rond het meedelen van de diagnose. Zo oordeelt de omgeving soms dat het 
beter is voor de patiënt dat hij of zij niet weet dat hij een terminale ziekte heeft. Dat gebeurt ook nog wel in 
de niet-psychiatrische omgeving, maar veel minder. Men oordeelt namelijk in de psychiatrie vaker dat de 
patiënt, door zijn psychiatrische aandoening, zijn diagnose niet zal aankunnen en wil hem beschermen 
door deze te verzwijgen. Soms zal dat inderdaad verantwoord zijn. Het is alleen niet makkelijk om uit te 
maken wanneer wel en niet.
Er is ook nog een verschil tussen de diagnose zodanig meedelen dat de patiënt het gehoord heeft en 
de diagnose meedelen zodat de patiënt het begrepen heeft. Dit speelt bijvoorbeeld bij patiënten met 
mentale handicap.
Het volgend probleem betreft het opstellen van de DNR-codes. Vandaag doen zich twee uitersten voor. 
Langs de ene kant wordt een patiënt die een acute depressie heeft en zelfmoord wil plegen, gecolloceerd. 
Langs de andere kant is er nu euthanasie toegelaten voor patiënten met 
uitzichtloos ondraaglijk psychisch lijden. Maar, er is een grote grijze zone tussen die twee extremen, zo 
bijvoorbeeld: mag een patiënt die al langer depressief - psychotisch, neurotisch – is, beslissen of hij nog 
naar het ziekenhuis wil, of hij nog een behandeling wil, of hij zijn medicatie nog wil nemen? Wie stelt de 
DNR-codes op? Mag de patiënt mee beslissen en kan de patiënt mee beslissen? Indien de patiënt niet 
kan beslissen en er geen familie is, neemt het multidisciplinaire team rond de patiënt de beslissing en 
houdt rekening met wat ze denken dat de patiënt wil, maar dat is lang niet altijd even eenvoudig … 
Een ander probleem situeert zich rond het invullen van die individuele noden. Zo moet men, wil men 
comfort bieden aan een patiënt, eerst wel weten wat comfort voor die patiënt betekent. Omgekeerd, 
om lijden te verlichten, moet je eerst weten wat lijden en sterven voor die patiënt betekenen. Bij onze 
psychiatrische patiënten is dit niet altijd duidelijk en soms moeilijk, of zelfs niet te achterhalen. 
Vaak is hier een dubbel psychisch lijden aanwezig: het lijden inherent aan de ziekte en de naderende 
dood, en het lijden voortkomend uit de psychiatrische aandoening. Langs de andere kant heb ik enkele 
keren ervaren dat een patiënt op het einde van zijn leven een nooit eerder geziene opklaring van zijn 
psychiatrische ziekte vertoonde.
Tenslotte is er de interactie tussen psyche en lichaam. Zo werden we geconfronteerd met een patiënt die 
in het diepste van zijn depressies ook erg lichamelijk ziek werd, zozeer dat er levensgevaar was. Van de 
andere kant blijken patiënten soms zo’n veerkracht te hebben, dat ze glansrijk hun prognose overleven.

Op sociaal vlak

Niet alleen de patiënt moet opgevangen worden bij een palliatief proces, ook zijn familie heeft 
ondersteuning nodig. Dit vraagt vaak om extra-inzet van het volledige team. Maar vaak is er geen familie 
aanwezig. Vaak heeft de naaste familie zo geleden onder het psychiatrisch ziektebeeld van hun familielid 
dat ze elk contact verbroken hebben met de patiënt. Soms ‘sterft’ een psychiatrische patiënt voor de 
maatschappij reeds op het moment dat hij opgenomen wordt in een chronische setting, al is het Geelse 
model natuurlijk een voorbeeld van het tegendeel: patiënten leven hier zo lang mogelijk midden in de 
maatschappij.
Als er geen familie aanwezig is, gaat het team een dubbele rol spelen: die van de naaste familie en die van 
professionele hulpverlener. Dat kan soms moeilijkheden geven, zeker als er een nauwe emotionele band 
bestaat tussen hulpverlener en patiënt. Vaak is er te weinig aandacht voor deze dubbele rol.
Tenslotte mag op een chronische afdeling de medepatiënt niet vergeten worden. Ook die neemt vaak de 
plaats in van de naaste familie. In die zin is het belangrijk dat er gelegenheid geboden wordt om afscheid 
te nemen voor wie dat wil en ondersteuning bij het rouwen aan wie daar nood aan heeft.
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Op vlak van zingeving en spiritualiteit

In het OPZ verblijven mensen met verschillende geloofsovertuigingen. Deze krijgen vaak een groter 
belang op het einde van het leven. Zoveel als kan, wordt ermee rekening gehouden. 
Palliatieve zorg is zingevend: ze probeert zin te geven aan sterven en geeft daardoor ook zin aan het 
leven. Het is een groeiend kennisdomein, maar op vlak van de psychiatrie is er nog veel werk te leveren. 
Het gaat namelijk om een specifieke patiëntenpopulatie met specifieke problemen, die wat expertise 
op het vlak van stervensbegeleiding nog om verder onderzoek vraagt. Aangezien elke mens recht heeft 
op een menswaardige bejegening, zeker ook in de fase van afscheid nemen en sterven, is het van 
belang dat verder werk wordt gemaakt van dit kennisdomein en haar toepassing in de praktijk. Ook de 
psychiatrische patiënt heeft namelijk recht op zo optimaal mogelijk uitgebouwde palliatieve zorg vanuit 
de eigen specificiteit.
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Spiritualiteit en zingeving in het kader van morele 
bijstand

Ulrike Dausel, psychologe en vrijzinnig moreel consulente Provinciaal CMD Antwerpen 

Tijdens het geanimeerde plenaire panelgesprek aan het einde van de studiedag bracht 
Ulrike Dausel een inspirerende inbreng vanuit de positie van de moreel consulente en tegen 
de achtergrond van de vrijzinnigheid. In onderstaande tekst bieden we eerst een passage 
waarin Ulrike Dausel de kern van haar werk voorstelt. Vervolgens wordt een samenvatting 
gegeven van haar inbreng tijdens het panelgesprek 
Dausel bracht haar visie aan de hand van kernuitspraken over het werk van de moreel 
consulent. Zij maakte hierbij ook – via fotomateriaal van eigen hand - gebruik van krachtige 
symbolen waarin vooral beelden uit de natuur tot een krachtige impressie leidden. Hieruit bleek ook het belang dat 
zij hecht aan geëigende vormen van symboliek en rituele vormgeving naast het medium van het spreken.

Ulrike Dausel: “In het vrijzinnig humanisme staat de mens centraal. Het mensbeeld van waaruit we 
als moreel consulent vertrekken, kun je gerust ‘holistisch’ noemen. We trachten immers de mens als 
geheel te zien en ons niet alleen op zijn ‘problemen’ of ‘aandoening’ te focussen. Morele bijstand geven 
we aan mensen, die ‘door het bos de bomen’ niet meer zien, die op het een of het ander gebied een 
verlieservaring hebben meegemaakt hebben. Ook in een psychiatrische context geldt dit. We bejegenen 
de ander als volwaardige mens en focussen ons niet uitsluitend op zijn problemen. We plakken geen 
etiketten en luisteren veeleer zo onvooringenomen als mogelijk naar het persoonlijk verhaal van de 
ander, naar vragen en twijfels rond de zin van het leven. We hebben aandacht voor de emotionele en 
existentiële pijn.” En verder: “De rol van morele bijstand als vrijplaats, die losstaat van de instelling, is 
een belangrijk en specifiek element van onze werking. Maar, overleg met het behandelend personeel is 
evenzeer van belang, omdat het zinvol is mekaar niet tegen te werken, maar veeleer aan te vullen.”

Ulrike Dausel bracht in haar powerpointpresentatie een aantal items op de voorgrond, waaruit zowel de 
eigenheid van haar engagement als moreel consulente en van haar vrijzinnige achtergrond sprak, als 
ook de aandacht voor wat gemeenschappelijk is met het werk van andere geestelijke verzorgers en het 
belang van samenwerking en dialoog met hen.
Tijd en ruimte scheppen voor gevoelens en gedachten, voor twijfels en angsten, om tot rust te komen en 
op verhaal te komen. Daarbij jezelf mogen zijn, met al je kwaliteiten en gebreken. De begeleiding door de 
moreel consulent faciliteert zo het vinden van de eigen weg.
Het vormt daarbij een uitdaging om de betreffende persoon zo nabij te zijn dat hij of zij zelf zo vrij mogelijk 
keuzes kan maken en handelen.
Verder is de aandacht voor samenhang is essentieel. Deze is van vitaal belang om zin te kunnen ervaren. 
De moreel consulent creëert in die zin een ruimte waarin de persoon contact kan maken met de 
samenhang tussen gevoelens en achterliggende waarden of met de samenhang tussen verschillende 
stukken uit zijn of haar levensverhaal. Stilstaan bij breekpunten en verstoringen vormt er een belangrijk 
onderdeel van. Aansluitend is het van belang om erkenning te kunnen geven aan machteloosheid en 
tevens aan verborgen mogelijkheden.
Een andere focus van de moreel consulent betreft het faciliteren van een ander perspectief of een andere 
samenhang. Nieuwe facetten van de eigen realiteit kunnen op de voorgrond treden. Confronterend 
wellicht ten aanzien van vroegere evenwichten. De moreel consulent biedt dan de nodige ondersteuning 
om de confrontatie aan te gaan en een nieuw evenwicht te vinden.
Bij zichzelf thuiskomen is zin- en waardevol. De moreel consulent ondersteunt de persoon hierin. Vooral 
ook door het intense contact van mens tot mens. Daarbij zijn er momenten van ‘aanraking met de 
essentie van het zijn’. Het gaat om existentiële momenten, die het gewone overstijgen en momenten van 
transcendentie genoemd kunnen worden.



Zorg voor zingeving in tijden van interdisciplinariteit: 
een gedeelde en gedifferentieerde 

verantwoordelijkheid
Koen De Fruyt, licentiaat theologie, diensthoofd pastoraat P.C. Sint-Amandus Beernem en stafmedewerker 

Provincialaat Broeders van Liefde Gent

Tijdens het plenaire panelgesprek aan het einde van de studiedag bracht Koen De Fruyt 
aan de hand van een powerpointpresentatie een inspirerende inbreng met zijn visie op een 
integrale benadering van zingeving in de geestelijke gezondheidszorg. Hij beklemtoonde 
daarbij de gedeelde verantwoordelijkheid van zorgverleners en geestelijk verzorgers.
Recent publiceerde hij over de thematiek een artikel in het tijdschrift Psychiatrie 
en Verpleging (84 (2008/1)24-33) onder de titel Zorg voor zingeving in tijden van 
interdisciplinariteit: een gedeelde en gedifferentieerde verantwoordelijkheid. Uit dit artikel 
citeren we een aantal passages die zijn inbreng op de studiedag verder omschrijven.

“In de geestelijke gezondheidszorg gaan stemmen op om in de zorg ook de nodige aandacht te besteden 
aan zingeving en zinbeleving. Zingeving is evenwel een complexe en meerstemmige werkelijkheid. 
Zorg voor zingeving veronderstelt dan ook dat we deze realiteit in haar totaliteit voor ogen houden. In 
de zorg voor zingeving staan we als hulpverleners voor een gedeelde verantwoordelijkheid. Tegelijk 
dagen het veelkleurige, meerdimensionale en gelaagde karakter van zingeving enerzijds en haar 
dynamische, meerstemmige en dialogische aard anderzijds uit tot specialistische differentiatie, de 
nodige bescheidenheid en voldoende interdisciplinaire samenwerking in de zorg.” (p.24)

“Eind november 2007 ging in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel een boeiende studiedag 
door over de plaats van zingeving en spiritualiteit in de geestelijke gezondheidszorg. Net als een 
symposium over dezelfde thematiek twee jaar eerder in het Nederlandse Goes kon deze studiedag 
rekenen op een bijzonder grote belangstelling. Spreken over zingeving en spiritualiteit in de GGZ is 
blijkbaar niet langer helemaal taboe.
Ook uit de literatuur van de laatste jaren blijkt dat de interesse voor de plaats van zingeving en spiritualiteit 
in de hulpverlening aan het toenemen is. Vanuit een holistische benadering en een integrale zorgvisie 
pleiten meerdere auteurs ervoor om in de zorg voor mensen met psychische problemen ook de nodige 
aandacht te besteden aan de existentiële en spirituele dimensie. Empirisch onderzoek en bevraging van 
cliënten wijzen in dezelfde richting. Cliënten stellen zich inderdaad zinvragen en wensen in hun tastende 
omgang hiermee passend bejegend en begeleid te worden.” (p.24 – p.25)

“Uitgangspunt: een holistisch mensbeeld en een integrale zorgbenadering.
Laat ons voor alle duidelijkheid maar beginnen met de fundamenten van deze hernieuwde interesse voor 
zingeving nog eens kernachtig onder woorden te brengen. Als men ervoor pleit hier in de hulpverlening 
meer aandacht aan te besteden, dan heeft dit te maken met een zich verdiepende mens- en zorgvisie. 
Hulpverleners beginnen in te zien dat zorg voor de hele mens inhoudt dat we die mens dan ook wel echt 
in zijn totaliteit moeten durven bekijken – en dus ook oog moeten hebben én zorg moeten dragen voor 
die aspecten die binnen het huidige culturele klimaat minder evident zijn.
Hulpverleners beginnen aan te voelen dat een cliënt meer is dan een lichamelijk, psychisch en sociaal 
wezen dat op drie vlakken de nodige zorg en ondersteuning nodig heeft. Het besef groeit dat die cliënt 
ook een wezen is dat verlangt naar zin en betekenis in dit leven, op spiritueel vlak een eigen weg gaat, 
in tijden van crisis of ziekte ook kan worstelen met zinverlies en hierin dan erkend en passend bejegend 
wil worden.
Vanuit dit holistische aanvoelen en dit streven naar een integrale zorgbenadering stoot men onvermijdelijk 
op de grenzen van het momenteel min of meer algemeen aanvaarde bio-psycho-sociale model dat op 
zijn beurt al een reactie was tegen de beperkte blik van eerdere zorgmodellen. Langzaam maar zeker 
groeit het besef dat integrale zorg juist een uitbreiding of verdieping van dit model vraagt waarin ook het 
existentiële en het spirituele perspectief hun rechtmatige plaats moeten krijgen.
Daarmee heb ik in mijn betoog meteen ook het woord ‘perspectief’ ingevoerd. Dit is niet onbelangrijk: we 
hebben het hier niet over verschillende terreinen of deelgebieden van het menszijn die netjes uit elkaar 
gehaald en in de zorgverlening strak van elkaar gescheiden zouden kunnen worden. We hebben het 
integendeel over de hele mens, één en ondeelbaar, met diens unieke levensloop en levensverhaal, diens 
eigen verlangens, problemen en vragen, die men vanuit verschillende blikvelden of perspectieven kan 
bekijken en benaderen, behandelen en bejegenen.” (p.25 – p.26)
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“Zingeving: een veelkleurig, meerdimensionaal en gelaagd gegeven.
Zorg dragen voor cliënten, niet alleen vanuit een biologisch, psychologisch en sociaal perspectief, maar 
evenzeer vanuit het perspectief van zingeving en betekenis … Daar gaat het dus om. Maar: waar spreken 
we hier eigenlijk over? Het lijkt erop dat hieromtrent in de huidige context enige begripsverheldering 
aangewezen is.
In de Angelsaksische wereld omschrijft men de zorg voor mensen vanuit dit perspectief van zingeving 
en betekenis doorgaans als ‘spiritual care’. Ook in de continentale literatuur wordt de zorg vanuit dit 
perspectief vaak benoemd als ‘spirituele zorg’. Bovendien worden zingeving en spiritualiteit vaak in één 
adem genoemd of zelfs als twee omschrijvingen van eenzelfde realiteit beschouwd. De titel van een 
recente bundel over deze thematiek spreekt in dat verband boekdelen: Zinervaring in de zorg. Over de 
betekenis van spiritualiteit in de gezondheidszorg’.
Als koepelterm heeft de uitdrukking ‘spirituele zorg’ het grote voordeel van de beknoptheid en de 
herkenbaarheid: naast psychiatrische, psychologische en sociale zorg hebben we ook nood aan spirituele 
zorg. Tegelijk schuilt hierin echter ook een gevaar. Meer bepaald dreigen de religieuze connotaties die 
aan de term ‘spiritueel’ vasthangen, ervoor te zorgen dat men de complexe en gelaagde realiteit van 
zingeving dan maar meteen gaat verengen tot haar religieuze uitdrukkingen en vormgeving. Met alle 
gevolgen van dien overigens voor het denken over de zorg voor die zingeving …
Het bio-psycho-sociale model uitdiepen en daarin het spirituele perspectief zijn rechtmatige plaats 
geven naast de drie andere is noodzakelijk, maar niet voldoende. Zingeving gaat immers over veel 
meer dan spiritualiteit. Zoals Mia Leijssen onlangs terecht heeft aangegeven, is zingeving een bijzonder 
veelkleurige en gelaagde realiteit. Onder andere voortbouwend op verschillende artikels uit de bundel 
‘Exploring existential meaning. Optimizing human development across the life span’, wijst zij erop hoe 
het brede veld van zingbeleving, zingeving en zinervaring een complexe werkelijkheid vormt die meerdere 
componenten, bronnen, dimensies en niveaus van diepgang kent.
Zingeving, aldus Leijssen, heeft zowel een cognitieve, motivationele en affectieve component – die 
overigens ook onderling met elkaar verweven zijn. Het gaat met andere woorden zowel over ‘zin van’, ‘zin 
om’ en ‘zin in’. Zingeving kent bovendien meerdere bronnen. Als men mensen vraagt wat hun leven zin 
geeft, dan blijken ‘relatie’ en ‘succes in persoonlijke ontwikkeling of in het realiseren van levensdoelen’ 
wereldwijd het hoogst te scoren, gevolgd door – in wisselende volgorde – creativiteit, natuur, religie en 
spiritualiteit, sociale en politieke activiteiten, ontspanning, cultuur, gezondheid, uiterlijk, geld en bezit …
Die bronnen van zingeving blijken op hun beurt verschillende dimensies van het bestaan te bestrijken: 
het fysische, psychische, sociale en transcendente. Bij het zin vinden in en vanuit die bronnen kan men 
bovendien verschillende niveaus van diepgang vaststellen. Een zelfde bron – bijvoorbeeld een wandeling 
in de bergen – kan de betrokkene op verschillende manieren zin verschaffen: men kan er tegelijk 
hedonistisch van genieten, de wandeling ervaren als een persoonlijke uitdaging, ze beleven als een 
altruïstisch of sociaal gebeuren en ze ervaren als een moment van zelfoverstijgende ontmoeting met het 
ultieme …” (p.26 – p.27)

“Zorg voor zingeving: een gedeelde en gedifferentieerde opgave. …
In het licht van het voorgaande kunnen we over de zorg van zingeving in de geestelijke gezondheidszorg 
spreken als een gedeelde opdracht en gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle hulpverleners. Vanuit 
een werkelijk integrale zorgvisie is oog hebben voor zingeving, zinbeleving en zinworsteling evident 
een opdracht voor elkeen. Hierbij kunnen we al een heel eind op weg met de klassieke client centered 
grondhoudingen van echtheid in het contract, onvoorwaardelijke positieve aanvaarding en empathisch 
verstaan. Tegelijk lijkt op dit vlak nood aan de verdere ontwikkeling van generalistische basiscomptenties 
om passend met die zinvragen om te gaan.
Anderzijds lijkt het vanuit het gegeven van het veelkleurige, meerdimensionale en gelaagde karakter van 
zingeving en zinbeleving aangewezen ook oog te hebben voor de grenzen van ieders competenties. De 
onderscheiden disciplines – psychiaters, diverse therapeuten, verpleegkundigen, pastores,…- met elk 
hun specifieke perspectieven en referentiekaders, invalshoeken en gevoeligheden, kunnen elkaar in deze 
materie dan ook mooi aanvullen. Doorverwijzen, samenwerken en het gesprek aangaan – elk vanuit de 
eigen specialistische competenties – is hier dus de opdracht.” (p.30 – p.31)
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Zien en ervaren

      hoe de ander tot zichzelf komt
 bij zichzelf thuiskomt
                        met zichzelf samenvalt

dit zijn zin- en waarde-volle momenten ... 
             voor de ander, en voor mezelf

                  momenten die tot stand komen door en in 
het intense contact van mens tot mens
                    momenten waarin ik, samen met de ander,
       in aanraking kom met de essentie van het zijn
                     existentiële momenten

                      momenten die het ‚gewone‘ overstijgen
                               momenten van transcendentie

momenten van zinervaring en spiritualiteit.
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