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Waarom ook alweer?

Zingeving = 
• een typisch menselijk,

• multidimensionaal, gelaagd, intens, intiem, sociaal en cultureel 
bepaald proces,

• waarin mensen (aspecten van) hun leven en belangrijke 
gebeurtenissen daarin betekenis geven, oftewel het is:

• een vorm van zelfregulatie, waarin taal een essentiële rol speelt.

Zingeving = 
• belangrijk aspect van het aanvaarden en/of herstel van 

psychische problematiek, en

• verhoogt de kans op persoonlijke groei en ontwikkeling.

Werkers in de psychische zorg moeten ten aanzien van dit 
thema competent zijn.



Persoonlijk herstel = Motor

Kernbestanddelen persoonlijk herstel



Het begint met ervaring

Ervaringsverhalen:

• Meta Top (humanistisch raadsvrouw)

• Hannah van Wijngaarden (adviseur herstel en 
ervaringsdeskundigheid) 

• Tom Rusting (actief als familielid)

• Danielle Schot (student social work)

• Alan Ralston (psychiater en filosoof) 



Meta Top (raadsvrouw met ervaring)

Vragen over zingeving spelen altijd / de hele dag. 

In het bijzonder bij mensen die door hun ervaringen hun 
leven moet herinrichten.

Eigen ervaring:
• Belang van anderen die ruimte geven aan jouw verhalen.

• Erkenning van de pijn / het verdriet is essentieel.

• Aandacht nodig voor vragen over (verandering in / behoud van) 
identiteit: ben ik nog dezelfde?

Rilke: ‘ Zoek niet naar antwoorden. Leef de vragen’.



Hannah van Wijgaarden (erv. des.)

Aandacht voor zingevingsvragen ondergeschikt.

Persoonlijke reis gemaakt: van object van behandeling naar 
subject van zingeving.

Steun van: filosofie, literatuur, kunst, reizen.

Moraal: 
• Reduceer mensen niet tot hun ziekte,

• Er moet meer aandacht zijn voor achterliggende verhalen (als 
traumatischer ervaringen). 

• Dat verhoogt de kans om mee te werken aan de behandeling.



Tom Rusting (familie)

Paradox: 
• Ja, zorgen voor zorgen zoon is zwaar.

Maar ook: 

• Dagelijkse ervaring dat het zin heeft voor hem te zorgen;

• Zinvol om ook steun te bieden aan andere familieleden.

Verder: 
• ‘Wij zijn niet zielig’. Niet alleen / zozeer een ‘last’.

• ‘Wij kunnen  zelf ons leven inrichten’.

• Voor anderen zorgen is ook een voorrecht. 

• Wij ervaren ook vreugde.



Danielle Schot (student)

Theorie heeft meer betekenis als die wordt aangevuld met 
ervaring.

Zelf: moeilijke levensgeschiedenis (denken aan dood / 
depressie). Hier hulp voor gekregen.

Door deze ervaring: 
• Bij patiënten/cliënten inleven én meevoelen.

• Dit schept een band met mensen ‘aan de andere kant van de 
tafel’.

Moraal: haar eigen ervaring, en reflectie daarop, heeft haar 
verrijkt => betekenis voor anderen. 



Alan Ralson / psychiater

Kritiek op fixatie op stoornissen als van andere ervaringen 
te scheiden fenomenen. Ervaring is ondeelbaar.

Casus vrouw met ingewikkelde levensgeschiedenis.

Op gegeven moment: ze droomde over zijn toekomstige 
zoon:

• die kwam erachter dat in het leven niet alles goed is => dof in de 
ogen;

• Alan moest ervoor zorgen dat het licht weer terugkwam.

Moraal: 
• wederkerigheid in hulprelaties is essentieel; 

• je leert van elkaar;

• zingeving speelt tussen beiden, in hun relatie.



De diepte in

• Meta Top, Jacqueline Weeda, Martine Molenaar & 
(humanistisch raadslieden) definieerden en schetsten een 
‘landkaart’ van zingeving. 

• Huub Beijers (psycholoog en medisch antropoloog; o.a. 
bestuurslid Transculturele Psychiatrie NVvP) ging in op de 
culturele dimensie van zingeving. 



Meta Top

Definitie van zingeving:
• Persoonlijke verhouding tot de wereld.

• Eigen leven plaatsen in breder kader van samenhangende 
betekenissen.

Betreft verder:
• Een proces

• Typen: alledaags, existentieel, spiritueel

• Diverse aspecten, als waardevolheid, verbondenheid, 
transcendentie.



Jac. Weeda & Martine Molenaar

Zingeving is een landschap dat je verkent: zoeken naar 
beelden en betekenissen. Aspecten:

• Aandacht voor de brokstukken.

• Nut van verhalen.

• Waar wringt het?

• Wat is voor jou waardevol?

• Kan een ritueel jou helpen?

• Ga je het allemaal alleen doen?

• En: hoe kunnen we met jou een gesprek voeren over zingeving?

Houding is het allerbelangrijkste. 



Huub Beijers (medisch antrapoloog)

Culturele dimensie essentieel, maar: we zijn allemaal 
cultuurdragers.

Nu veel aandacht voor zingeving? 
• Komt door transitie in de psychische gezondheidszorg:

• Afscheid van de instituten / kritiek op reductionisme.

Essenties van cultuur:

• Staat voor iets wat je leeft (i.p.v. ter beschikking staat).

• Taal is – in meerdere opzichten – essentieel => veel 
miscommunicatie.

• Cultuur is ook non-verbaal (mag je iemand aanraken?)

• Cultuur geeft richting (normeert). 

• Heeft alles te maken met psychische (on)gezondheid (=> je 
moet web van betekenissen kennen).



Vervolg Huub

Alles is cultuur:
• Ook herstelbegrip is typisch ‘westers’.

• Als geen insluiting of aansluiting => uitsluiting.

• ‘Schande’ dat in verhaal Phrenos (‘EPA’) geen woord aandacht 
voor cultuur <= de sector zit er vol mee.

• We leven in tijd van hyperdiversiteit.

Wat te doen?
• Aandacht voor culturele aspecten m.b.v. ‘culturele interview’ 

(DSM-IV). Doel:

• Geen onthulling van de werkelijkheid maar (samen) creatie van 
werkelijkheid.

• Transactie / geen einddoel / verbinden door los te laten.

• Behoefte aan praktische wijsheid / reflexiviteit.

• Zingeving niet apart, los van dagelijks leven, benaderen.



Schoonheid, gevoel en reflectie

Huub Oosterhuis (voordracht gedichten i.s.m. Elte Rauch).



Elte Rauch & Huub Oosterhuis

Poëzie is:
• Gemaakte taal voor en van de verbeelding.

• Nodig om iets te vertellen, m.b.v. metaforen => relevant voor de 
lezer / toehoorder als die daar open voor staat.

• Advies: blijf trouw aan wat jou raakt.

Poëzie:
• Creëert nieuwe mogelijkheden

• Raakt mensen / raakt ze aan.

• Helpt bij zingeving.

• Actieve vorm van zingeving.

• ‘Die ene zin’, ‘dat ene woord’ kan het verschil maken.



Het gesprek

De toepassing van het theoretisch kader.

Marjoleine Vosselman (psycholoog) ging in dialoog met de 
zaal in op zingevende gespreksvoering. 



Marjoleine Vosselman

Hoe voer je een gesprek?

Fixatie in onze cultuur: 
• Doen / handelen ipv (ook) laten / berusten.

• Je ‘moet’ je goed voelen <= reparatiereflex.

Nodig: leren onderscheiden wat je wel/niet kunt beïnvloeden.

Training ontwikkelt: 
• Oefenen met laten.

• Niet oplossen, maar helpen aanvaarden.

• Leren geen vragen stellen => ruimte voor empathie, stiltes, 
gevoelsreflecties, focussen (‘naar de pijn toe’).

In discussie: 
• Advies om radicaal vanuit perspectief cliënt te praten.

• De omgeving telt mee (verlaat het gebouw).

• Ook iets laten is een vorm van doen.



Het debat

Hoe kunnen we ruimte creëren en een nieuwe praktijk voor 
zingeving in de psychische zorg tot stand brengen? Elte
Rauch in gesprek met: 

• Edsel Kwidama (Parnassia-groep)

• Els Govers (Brijder-Parnassia)

• Jeanette van Rijn (Rivierduinen)

• Osvaldo Heredia (GGZ inGeest)

• Rob de Jong (RIBW K/AM)

• Ronald van Aken (Stichting Anton 

Constandse)

• Hennie Smit (Hogeschool Leiden).



Kwesties

Hogeschool besteedt niet expliciet aandacht aan zingeving.
• Last van een taboe. Maar ‘het’ zit er wel in verweven.

Parnassia: heroriëntatie <= vroeger wel in klinieken, maar 
ambulant? 

• Vaardigheden hebben we wel in huis.

• Het is wel onderdeel van de behandelplannen.

• We moeten nu ook eens luisteren naar mensen.

inGeest: last van de productiereflex. Zingeving past daar 
niet in.

• Ruimte daarvoor moeten we samen met cliënten toe-eigenen.

RIBW K/AM: zingeving benaderen als essentie van het 
werk, geen luxe.



Vervolg

Rivierduinen: raadslieden spelen belangrijke rol. Er is 
aandacht voor persoonlijk herstel <= moet voorop staan.

Discussie: moeten we de stoornisgerichtheid relativeren?

Brijder: vereiste is de organisatie van de zorg veranderen => 
ruimte voor hulpverleners:

• ruimte voor de cliënt en ervaringskennis.

Anton Constandse: we vergeten dat wij / zij ook mensen
zijn. 

• Wat helpt is oog te hebben voor andere rollen van mensen.

Elte: ook veel filosofische kwesties
• Wat doen we daarmee?



Vervolg

inGeest: zingeving door dagbesteding loopt gevaar 
(bezuinigingen).

Discussie: rol van de huisarts? Die weet er niets van.
• Nu wel opkomst van de POH’er.

Discussie: geen geld? Er was toch ruimte voor deze dag?
• Deze dag begin van een beweging.



De afsluiting

Govert-Jan de Vrieze (docent hbo-v, verpleegkundige) sluit af 
met een levendige en creatieve bijdrage. 

Muziek en zang door Ronald Touw 

Borrel en napraten 



Het einde


