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Zingevende gespreksvoering



Uit: Carlo Leget, Ruimte om te 
sterven

“Onze cultuur wordt gekenmerkt door een 

geneigdheid om eerder in te grijpen dan 

te berusten, eerder te doen dan te laten, 
eerder te handelen dan te ondergaan.”



Derdejaars studenten 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Oefenen met laten...

Training zingevende 
gespreksvoering



Wat heb je zelf nodig als je jouw verhaal doet in een 
zincrisis? 

En wat helpt niet?

We kijken naar:

Brene Brown over empathie

Eerst met elkaar in gesprek

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw


Wat als existentiële angst zijn intrede doet?

Casus



Wat zou u doen....of laten?

Casus



De reparatiereflex:
Wat moet ik doen?!



Als uit die uitslag 

blijkt dat ik dat 

gen heb, wat is de 

zin dan nog?



De reparatiereflex:
Heel hard werken...



Als uit die uitslag 

blijkt dat ik dat 

gen heb, wat is de 

zin dan nog?

Zullen we de 

voor-en 

nadelen op rij 

zetten?



Als uit die uitslag 

blijkt dat ik dat 

gen heb, wat is de 

zin dan nog?

Wat geeft het 

als je je wel 

test?



Als uit die uitslag 

blijkt dat ik dat 

gen heb, wat is de 

zin dan nog?

Maar, zou je nog 

een toekomst 

voor je kunnen 

zien?



Als uit die uitslag 

blijkt dat ik dat 

gen heb, wat is de 

zin dan nog?

Zo moet je niet 

denken…



“Wat is voor jou precies het probleem?”

“Heb je iemand met wie je kunt praten?”

“Hoe is je contact met je vriendin?”

En vooral heel veel vragen stellen



“Ze moet de positieve kant gaan zien, want 
waarom zou het leven dan geen zin meer 
hebben?!”

De studenten overleggen met 
elkaar als het gesprek stagneert



Maar dan zegt één student:

“We willen haar sturen, maar waarom mag ze  
zich eigenlijk niet rot voelen?!”

De studenten overleggen met 
elkaar



Een zingevend perspectief op deze 
casus

Niet oplossen, maar helpen 

aanvaarden.
Leren leven met angst.
Er zijn geen oplossingen voor deze angst: 
de reparatiereflex moet uit, we moeten 
het uithouden.



Een zingevend gesprek

Oefenen met laten: verboden 
vragen te stellen

Empathie uitdrukken
Stiltes

` Gevoelsreflecties
Focussen



Als uit die uitslag 

blijkt dat ik dat 

gen heb, wat is de 

zin dan nog?

Wat moet jij je 

bang voelen..



Huilt….

Wat rot voor 

je..



Ik voel me vooral 

‘s nachts bang. Ik 

slaap er niet van.Waar voel je 

die angst?



Het slaat op mijn 

keel en beneemt 

me de adem. Zullen we die 

angst eens 

aandacht 

geven?



“Maak ik het niet groter door stil te staan bij 
zijn beleving?”

“Hij moet zich toch juist beter gaan voelen”

“Wat levert dit op?!”

“Dit hoort niet bij mij, maar bij een 
psychotherapeut” 

“Ik loop vast” 

Pop-up gedachten



Laten vraagt om uithoudingsvermogen 



• Staken van verzet tegen de angst (het hier-en-
nu niet erger maken)

• Onderscheid pijn en lijden uit ACT

• Wat er is mag er zijn => iets meer 
ontspanning (ruimte om het gevoel)

• Verbondenheid door empathie en erkenning

Wat levert het op?



Wat zou u doen....of laten?

In dialoog



In dialoog

Herkent u zich in de stelling van 
Carlo Leget over onze culturele 
geneigdheid om eerder te doen 
dan te laten?



Uit: Carlo Leget, Ruimte om te 
sterven

“Onze cultuur wordt gekenmerkt door een 

geneigdheid om eerder in te grijpen dan 

te berusten, eerder te doen dan te laten, 
eerder te handelen dan te ondergaan.”



In dialoog

Zijn er situaties waarin het voor 
zingeving beter is om te doen 
dan te laten?



In dialoog

Zijn er situaties waarin het voor 
zingeving beter is om te doen 
dan te laten?



In dialoog

In hoeverre is er ruimte voor 
zingeving in een context waarin 
resultaatgericht handelen en 
evidence based practice de norm 
zijn?



Afsluiting

Vragen of opmerkingen?


