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Existentie en zingeving in de ggz (2) 

Lezing (met PowerPointpresentatie): Zinnige zorg, een zegen 

Door: drs. Brecht Molenaar 

 

Brecht Molenaar is humanistisch geestelijk verzorger en zorgethica, als docent (‘Religieus humanisme’ en 

‘Ethiek, zorgethiek en presentie’) verbonden aan het Opleidingsinstituut voor theologie, 

levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief en betrokken bij Stichting 

Presentie. 

 

Zinnige zorg, een zegen 

 

Graag bedank ik de organisatie dat ik mag spreken op dit tweede congres over 

existentie en zingeving in de ggz. Om te beginnen wil ik stilstaan bij deze drie begrippen.  

 

De woorden ‘existentie’ en ‘ggz’ hangen wat mij betreft met elkaar samen. 

Immers, wanneer mensen kampen met een aandoening van de geest, is de ggz erop 

gericht hen te helpen bij het voortzetten van hun leven. Hun ‘existentie’ dus, een bestaan 

dat vaak op de een of andere manier getekend zal zijn door psychisch lijden. Hoe valt er 

voor mij nog te leven, het liefst wat meer dan slechts óverleven en het allerliefst 

gelukkig… dat is vaak de basale levensvraag waar mensen mee worstelen die ernstig 

lijden.  

Als humanistisch geestelijk verzorger met veel ervaring in de psychiatrie kwam 

ik deze vraag veel tegen, meestal impliciet. Omdat een goed leven te midden van 

anderen voor mensen met zo’n vraag niet vanzelfsprekend is, verstond ik die meestal als 

een uiting van schrijnend verlangen, wanhoop en een gebrek aan perspectief. 

Het is bijzonder dat er in onze samenleving geestelijke gezondheidszorg bestaat 

voor degenen die het daarvan moeten hebben. Kennelijk vinden we dat hier een 

maatschappelijke taak ligt, die ik zou formuleren als: mensen met een aandoening van 

de geest bijstaan in hun nood en hen niet in de steek laten, ook wanneer het niet of 

onvoldoende lukt hun aandoening weg te nemen en zij die toch moeten zien te dragen. 

Dat zulke zorg er is en er professionals zijn die de zorg willen geven, doet al direct iets 

met hun zinbeleving. Er is een vangnet en daarmee een zekere geborgenheid. Ze blijven 

erbij horen, want er wordt moeite voor hen gedaan en dat mag wat kosten.  
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Ik denk bij ‘existentie’ ook direct aan professionals in hun werkende bestaan. Je 

mag hopen dat zij hun werk als zinnig ervaren. Dat zal zo zijn wanneer zij met behulp 

van hun vak van betekenis kunnen zijn voor de betrokkenen. Of dat inderdaad zo is, zal 

echter niet alleen van hun inzet en moraliteit afhangen, ook al ga ik het daar nu wel over 

hebben. Er zijn echter veel meer krachten van invloed op het ontstaan van goede zorg. Je 

leest nu veel over personeelstekorten en een toename van complexere patiënten. Ik 

hoor hulpverleners ook praten over het ontstaan van een wat claimende attitude bij 

sommige cliënten. Hoe dan ook, je mag hopen dat ggz-organisaties ook de nodige zorg 

voor de zorgenden zelf bieden.   

 

Dan de term ‘zingeving’. ‘Zingeving’ is een buzzwoord geworden. Dat komt 

misschien doordat we niet goed meer weten wat we nog moeten met geloof en 

levensovertuiging nu er zoveel levensbeschouwelijke diversiteit is en de meer algemene 

term ‘zingeving’ daar de vervanger van lijkt te zijn. Het komt zéker ook doordat 

Machteld Huber zingeving heeft benoemd als een van de zes hoofddimensies van 

positieve gezondheid en dit nu overal wordt overgenomen. 

De focus op zingeving is nog eens versterkt doordat het manifest ‘Waardig Ouder 

Worden’ is opgenomen in het Regeerakkoord. Het manifest was een reactie op het 

wetsvoorstel-‘voltooid leven’. Omdat er mensen waren die zich daarop wilden kunnen 

beroepen als grond voor hulp bij zelfdoding en omdat uit onderzoek bleek dat zulke 

mensen zich niet langer kunnen en willen verbinden met het leven, onder meer vanuit 

een diep gevoel van existentiële eenzaamheid, werd hier ook een maatschappelijk 

vraagstuk gezien. Terecht, denk ik zelf. Men wil daarom breed inzetten op levens-

begeleiding in plaats van stervens-begeleiding. Dat betekent onder meer: een luisterend 

oor bieden, levensvragen kunnen beantwoorden en de aanwezigheid van geestelijke 

verzorging, ook bij mensen thuis, vooralsnog boven de 50 of palliatief. Zingeving in Zorg 

bevorderen, zo is dit gaan heten.  

 

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft eind 2018 een kamerbrief geschreven 

over de voorgenomen aanpak. Behalve dat er veel geld wordt uitgetrokken voor 1e-lijns 

geestelijk verzorging en de bekendheid van dat werk, wil men ook dat geestelijk 

verzorgers hun kennis gaan delen met andere zorgverleners opdat ook zij levensvragen 

leren herkennen en tijdig leren doorverwijzen. Als professional zult u misschien al zulke 
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scholing hebben gehad of nog gaan krijgen. In het hele land komen er Centra voor 

Levensvragen. 

De minister sluit zich aan bij het zogeheten ABC-model. Dit komt uit de een 

landelijke Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase. De bedoeling is dat 

zorgprofessionals altijd doen aan de A van Aandacht voor de dimensie van zingeving, 

ook wel benoemd als de dimensie van zingevingsvragen, levensvragen of spirituele 

vragen en behoeften. Deze dimensie wordt gezien als een op zichzelf staand domein, dat 

van professionals een gefocuste aandacht voor zingeving vereist. Ook kunnen allen een 

beetje doen aan de B van Begeleiding in zoverre dat past bij hun rol en als de ander het 

wil. Bovendien moeten ze kunnen signaleren en doorverwijzen als er intensievere 

begeleiding nodig is bij de C van crisisinterventie. Dit model is dus een vorm van triage. 

Bij spirituele problemen komt de interventie van geestelijk verzorgers, bij psychische of 

sociale problemen van maatschappelijk werkers of psychologen. De richtlijn is 

multidisciplinair, maar bij de C worden er geen psychiaters genoemd. Dat komt 

misschien doordat er geen enkele in de richtlijnwerkgroep zat en het model 

oorspronkelijk uit de palliatieve zorg komt.  

 

De teneur van dit alles is: er moet iets grondig veranderen in de sector zorg en 

welzijn. Die gedachte wordt overal met enthousiasme verwelkomd. Eindelijk, ook de 

zingevingsdimensie wordt integraal onderdeel van de zorg en alle zorgverleners mogen 

daaraan meedoen. Ook vindt men het goed dat geestelijk verzorgers duidelijk maken 

waar zij voor staan. Nu er zoveel ‘zingevingsstijlen’ bestaan en velen zich niet meer 

gebonden weten aan één bepaalde levensbeschouwelijke traditie, ook onder geestelijk 

verzorgers is dat meer en meer het geval, kun je moeilijk volhouden dat zij per definitie 

hét geloof of dé levensovertuiging van iemand komen vertegenwoordigen. En wanneer 

andere professionals weten wat geestelijk verzorgers dan wél doen, weten ze ook waar 

de grenzen liggen van wat zij zelf nog kunnen en mogen doen.  

 

Iedereen lijkt het grondig met elkaar eens te zijn: er moet meer aandacht komen 

voor… maar voor wat eigenlijk? Ik vertel eerst welk woord je behálve vandaag vrijwel 

nooit hoort in dit verband: een term zoals ‘lijden’.  

Wel hoor je: er moet meer aandacht komen voor zingeving. Vaak hoor je ook: 

voor levensvragen of existentiële vragen. Soms hoor je: morele vragen. Maar ook: er 
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moet meer aandacht zijn voor de spirituele dimensie als de kern van of de laag onder 

alle andere dimensies. Voor wat mensen ten diepste beweegt. Existentiële eenzaamheid. 

Bronnen van kracht en perspectief. Inspiratie en bezieling. Acceptatie van de eigen 

situatie. Of: aandacht voor dát wat maakt dat iemand zijn of haar bed uitkomt. Wat is er 

belangrijk voor iemand? Ik kan nog wel even doorgaan. Allemaal zonder meer heel mooi 

en belangrijk; wie wil zulke aandacht nou niet? Je lijkt al snel een zuurpruim als je hier 

toch ook nog vraagtekens bij durft te zetten. 

  

Ik ben in de literatuur gedoken en heb ontdekt dat er rond zingeving een hele 

nieuwe ziens- en denkwijze is ontstaan, oftewel een nieuw discours. Het uitgangspunt 

lijkt te zijn dat mensen normaal gesproken zin in het leven hebben én de zin zien van 

gebeurtenissen of van hun of het leven als geheel. Het gaat dus over zin ín en zin ván het 

leven, respectievelijk zin hébben en zin zíén. Over dé zin van het leven hoor je echter 

niets meer en ook het woord ‘betekenisgeving’ is zo goed als verdwenen. We houden ons 

liever verre van het geven van een inhoudelijke invulling aan levensbeschouwing en 

normativiteit. De persoonlijke levensfilosofie, overtuigingen, waarden en 

persoonlijkheid van de ander zijn immers leidend geworden.  

Het centrale woord van dit nieuwe discours is dan ook een proces-woord: ‘het 

zingevings-proces’. Het gaat om het functioneren van dit proces, ook wel het spirituele 

proces genoemd. Het maakt in principe niet uit welke inhouden daaraan bijdragen, want 

welke autoriteit heeft daar nog iets over te zeggen? Als mensen uiteindelijk maar zin ín 

het leven hebben, een gevoel van welbevinden dus. Kracht en inspiratie ervaren. In 

zoverre geloof of levensovertuiging en bepaalde gedachten over moraliteit, bijvoorbeeld 

naastenliefde, daaraan een bijdrage leveren, is dat mooi meegenomen en kan het 

worden benut voor positieve gezondheid. 

  

De bijbehorende gedachte van deze framing is dat experts methodisch kunnen 

ingrijpen bij een ‘zingevingsbreuk’. Zo’n breuk wordt gekoppeld aan bijzondere of 

belastende situaties, wat suggereert dat iemands zingeving daarvóór dus nog gewoon op 

orde was. De metafoor van de breuk doet denken aan het instorten van een huis dat nog 

gewoon intact was totdat bijvoorbeeld een aardbeving dat verstoorde. Bij zo’n crisis, is 

de gedachte, zijn geestelijk verzorgers in staat om in een beperkt aantal consulten het 
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zingevingsproces weer te herstellen door methodisch in te grijpen. Het kan ook gaan om 

andere experts.                                                                                                                                                               

 

Feitelijk is het gaan draaien om de effectieve coping en adaptatie van individuele 

cliënten. Zelfs de diagnostische instrumenten en crisisinterventies van geestelijk 

verzorgers zijn nu voor een belangrijk deel gebaseerd op inzichten uit de hoek van 

coaching en supervisie en op psychotherapeutische gesprekstechnieken.1 Daarmee is 

zingeving zowel inhoudelijk als procesmatig een individuele en nogal activistische 

aangelegenheid geworden van zowel cliënten als zeker ook de experts. Het gaat niet of 

nauwelijks meer over moraliteit, dus over de manier waarop we met elkaar samenleven 

- in de privésfeer, organisaties en de samenleving als geheel - terwijl dat voor het 

ondervinden van zin wel degelijk belangrijk is. Vooral het bezig zijn met zingeving door 

experts is van moraliteit ontdaan. Spirituele problemen worden instrumenteel 

aangepakt en er wordt gekozen voor een objectiverende blik van buitenaf.  

   

Ik ben ingegaan op dit nieuwe discours omdat men er alom zo enthousiast over is 

en er een sterke lobby gaande is om het te implementeren. Vóór je het weet, beweeg je 

erin mee omdat het allemaal zo vanzelfsprekend lijkt. Toch heb ik er ook nog wel vragen 

bij. Want welke leemte is er eigenlijk en sluit de voorgenomen aanpak daar voldoende 

bij aan? Eerlijk gezegd ben ik bezorgd dat het nieuwe discours u eerder aanzet tot het 

nemen van een zekere afstand dan tot het naderen van de mensen om wie het gaat. Dit 

zou nu juist ingaan tegen de beleving van zin waar we allemaal zo op hopen! Ik wil 

daarom nog eens goed kijken naar de heersende doelstelling van aandacht voor 

zingeving: wat willen we eigenlijk verbeteren in de zorg, waarom en hoe? Vandaag 

spitsen we dat toe op de ggz. 

 

Het lijkt me verstandig om voor een antwoord niet direct al de theorie in te 

schieten, maar om eerst eens goed te onderzoeken wat je daadwerkelijk tegenkomt in 

alledaagse zorgpraktijken als het gaat over het hebben en zien van zin. Vanuit die 

                                                 
1 J. D. Smit (2015). Antwoord geven op het leven zelf: Een onderzoek naar de basismethodiek van de geestelijke 

verzorging (dissertatie), p. 22. Geraadpleegd van Research Portal VU: 

https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/42154307/complete+dissertation.pdf 
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alledaagsheid zijn er volgens mij op essentiële punten kanttekeningen te plaatsen bij de 

weg die wordt voorgeschreven door het ABC-model. 

Maar wat is dan een goede weg? In aansluiting bij Andries Baart wil ik een andere 

benadering kiezen. Deze vraagt van professionals de bereidheid om steeds ook het 

perspectief van de ander mee te nemen in het denken over goede zorg. Dit betekent: 

steeds proberen te achterhalen hoe het leven zich aan die ander voordoet. In de ggz zal 

dat vaak betekenen: stilstaan bij diens lijden. In de beoogde benadering verschijnt de 

aanvaarding van het tragische als noodzakelijk om mensen die lijden nabij te zijn en te 

blijven. Dat betekent direct ook: durven stilstaan bij de levensvragen die gepaard gaan 

met hun lijden. Klassiek is natuurlijk de vraag: waarom heb ik zo te lijden?  

 

Zelf heb ik ruim twintig jaar als humanistisch geestelijk verzorger gewerkt. Ik kan 

me eigenlijk maar één casus herinneren waarin de waarom-vraag letterlijk gesteld werd.  

Ik werkte in het brandwondencentrum van Rotterdam en was door de arts gevraagd bij 

een  man die zojuist te horen had gekregen dat zijn partner zou komen te overlijden. 

Steeds opnieuw kwamen de woorden over zijn lippen: ‘waarom?’ Het was eigenlijk 

helemaal geen vraag. Zeker niet aan mij. Het was eerder zachtjes kermen, weeklagen. Hij 

was van het ene op het andere moment overrompeld door een diep verdriet, zo groot 

dat hij het nauwelijks kon bevatten. Zijn woorden waren een uiting van ongeloof en 

verbijstering. Hij leed. 

  

Ik werd op die werkplek doorlopend geconfronteerd met groot psychisch lijden, 

zeker ook wanneer iemand met brandwonden was opgenomen na automutilatie of een 

tentamen suïcide als gevolg van een psychiatrisch ziektebeeld - want ook dat gebeurt 

vaak, zoals velen van jullie vast zullen weten. Wat had ik deze mensen als humanistisch 

geestelijk verzorger te bieden? Die prangende vraag kwam zeker niet alleen op mijn 

bordje terecht, evengoed op dat van de andere professionals van het team, en net zo 

goed op dat van medewerkers die hen bezochten voor de schoonmaak of het uitdelen 

van koffie en thee, al werden ze nooit verwacht bij zoiets als een Multidisciplinair of 

Psychosociaal Overleg. 

 

Ik zal vertellen hoe ik omging met lijden en de bijbehorende levensvragen. U 

snapt ook wel dat het niet werkt om te starten met zoiets als: wat is precies uw 
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levensvraag? Wanneer geestelijk verzorgers hun vak willen uitoefenen, zullen zij om te 

beginnen op precies dezelfde manier te werk moeten gaan als alle andere professionals. 

Je zult moeten zien te achterhalen met wie je van doen hebt, wat er eigenlijk op het spel 

staat voor die persoon en wat en wie jij voor diegene kunt zijn. Je zult de ander moeten 

zien te naderen om mee te kunnen kijken vanuit diens binnenperspectief. Dat vraagt om 

een welwillende belangstelling voor de ander als uniek mens. Je komt dus naderbij, 

zodat je jouw zorg kunt afstemmen op de ander. En trouwens ook op jezelf, want ook jij 

bent in relatie komen te staan. Dit is ‘relationeel zorg geven’ gaan heten.  

 

Omdat deze werkwijze noodzakelijk is om te weten wát er hier en nu van al jouw 

vakkennis relevant is en hoe die het beste aangewend kan worden, heeft relationeel 

werken allereerst gewoonweg een instrumentele betekenis. Natuurlijk heb je 

onvermijdelijk een zekere focus die samenhangt met algemene inzichten uit jouw vak, 

maar toch zul je ook proberen om de ander in diens uniciteit te naderen. En natuurlijk 

zal het in de ggz, zeker bij complexe psychiatrische ziektebeelden, vaak zo zijn dat er al 

van begin af aan ook een buitenperspectief nodig is om een goede diagnose te stellen. 

Dat doet echter niets af aan een relationele werkwijze als zorggevers het innemen van 

een buitenperspectief steeds weten te combineren met een binnenperspectief en een 

open waarneming.  

 

Omdat het voor de meeste mensen zo fijn is om gezien en gehoord te worden, 

heeft deze werkwijze ook een weldadige betekenis. Dat is zelfs zo, is mijn paradoxale 

ervaring, wanneer mensen lijden. Daarin te worden erkend en bevestigd, blijkt al goed te 

doen. Als er een ander is die er getuige van wil zijn, verlicht dat iets van de eenzaamheid. 

Onderzoek van Andries Baart heeft zelfs laten zien dat elke goede zorg in de 

eerste plaats een adequate respons is op het morele appèl dat uitgaat van iemand die 

zorgbehoeftig is. Eigenlijk vraagt de ander: telt het voor jou dat dit hier, bij mij, stééds 

maar weer zó gaat, pijn doet en stoppen moet?2 Daar klinken levensvragen in door: mag 

mijn tragiek inderdaad tragiek zijn en hoor ik nog ergens bij nu ik zo anders ben dan ik 

eigenlijk zou willen zijn, bezet als ik ben door mijn getob en eenzaamheid? Als de 

zorggever laat merken dat er een ‘ja’ is, ook al kan er weinig worden opgelost, is dat al 

                                                 
2 In een wat vrije vorm overgenomen van A. Baart (2001). Een theorie van de presentie (2e herz. dr.). Utrecht: 

Lemma, p. 651. 
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weldadig voor de betrokkene. En omgekeerd, een ‘nee’ is vernéderend, ook al kan er wel 

iets worden opgelost. Het centrale appèl verwijst naar het verlangen om als persoon in 

tel te blijven, Ik meen daarom zelfs te kunnen zeggen dat relationeel zorg geven ook een 

metafysische betekenis heeft: mensen worden erdoor bevestigd in hun waardigheid of, 

in theologische termen en dat past wel bij deze locatie3, als beeld van God. Die ervaring 

draagt bij aan de ervaring van verbondenheid met een ander en daarmee met het leven 

zelf en is daarom zingevend, denk ik zelf. 

 

Ik wil nu iets dieper ingaan op mijn eigen werk, al maar u zult merken dat dit 

verhaal mijn beroep overstijgt. Wat is nou eigenlijk de corebusiness van geestelijk 

verzorgers? Tot 2015 stond er in onze beroepsstandaard dat wij begeleiding en 

hulpverlening bieden vanuit en op basis van geloof en levensovertuiging. In de nieuwste 

versie komt de combinatie van ‘geloof en levensovertuiging’ echter helemaal niet meer 

voor in de kerndefinitie van geestelijke verzorging en de rest van de tekst. We bieden nu 

begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Toch denk 

ik zelf dat we nog steeds, en onvermijdelijk, werken vanuit en op basis van geloof of 

levensovertuiging, al zal het niet altijd meer gaan om collectief gedeelde varianten 

daarvan. 

 

Ten eerste het werken vanuit geloof of levensovertuiging. Geestelijk verzorgers 

zijn van oudsher degenen die rituele handelingen voltrekken, denk bijvoorbeeld aan een 

ziekenzalving of het uitspreken van een zegen. Bij bepaalde handelingen wordt er streng 

gereguleerd aan wie ze zijn voorbehouden en wat er precies gebeuren of gezegd moet 

worden. 

 

Ik denk echter dat we ook heel losjes en ruim kunnen denken over rituele en 

symbolische handelingen, zowel door geestelijk verzorgers alsook door andere 

zorgverleners. Iemand begroeten kan routine zijn, maar ook een vorm van 

verwelkomen. Wens je aan het einde van een gesprek iemand sterkte toe, dan is dat 

behalve een rituele groet ten afscheid ook te verstaan als een vorm van zegenen, omdat 

je zoiets als troost of bescherming mee wilt geven. Dit kan zelfs de betekenis krijgen van 

                                                 
3 Namelijk de Geertekerk te Utrecht. 
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waken als die ander weet, bijvoorbeeld in een instelling, dat je erop toe blijft zien dat er 

wat extra aandacht komt voor hem of haar. Of vertelt iemand je iets wat diegene nog 

nooit met een ander gedeeld heeft, dan is dat te zien als een vorm van biechten. En elke 

keer dat je stilstaat bij iemands lijden of vreugde, ben je in feite bezig met het betreuren 

of vieren van iets. En door iets vreugdevols op te merken draag je misschien bij aan het 

verwerkelijken van een keerpunt ten goede. Een nieuw begin. 

Je werk beleven in termen van rituelen is een manier om je te blijven realiseren 

dat er altijd een persoon verbonden is aan de diagnose en symptomen waar diegene mee 

verder moet zien te leven. In de meest ruime zin gaat het hier over het eren van mensen, 

hoe ver heen iemand ook maar is en ondanks onbegrijpelijk en onmogelijk gedrag 

waarvan je zélf tureluurs wordt, bang of vreselijk onmachtig. En dat zal vaak zo zijn in de 

ggz, dat weten we allemaal wel. Mensen toch blijven eren zal zich vertalen in het 

ontstaan van zorg die zowel probaat als nabij als afgestemd mag heten. Zinnige zorg dus, 

wat natuurlijk een zegen is voor degene die daarop is aangewezen.  

Waar het mij nu om gaat, is dat het beoogde handelen door en door moreel 

geladen is. Het kan daarom ook haast niet anders of ggz-professionals nemen hun eigen 

levensbeschouwing en bestaansethiek mee in het wíllen, kúnnen en blíjven bieden van 

goede zorg. In ieder geval komt de door hen geleefde moraliteit naar voren in hun 

manier van doen. Het komt erop aan dat zij zich laten appelleren. Vanuit dit morele 

perspectief kun je moeilijk zeggen dat ze dat alleen op het A-niveau van Aandacht voor 

zingeving mogen laten gebeuren en eventueel op dat van hun Begeleiding, mar dat zij 

hun bemoeienis met zingeving moeten stoppen omdat het niveau van de 

Crisisinterventie is bereikt. 

 

Ten tweede het werken op basis van geloof of levensovertuiging. Traditioneel 

boden geestelijk verzorgers ter oriëntatie een inhoudelijk aanbod aan op basis van 

collectief gedeelde varianten van geloof of levensovertuiging. Sinds het afscheid van de 

Grote Verhalen zijn er echter veel minder mensen die nog troost kunnen putten de 

verlossingsideologie die de meeste Grote Verhalen kenmerkt. Zo zongen we afgelopen 

zondag nog bij de Utrechtse Bachcantates hier in deze kerk: hoe het ook gaat, je Vader in 

den hoge weet op alle dingen raad.4 Inmiddels schrijft zelfs onze hofpredikant Carel ter 

                                                 
4 Uit het slotkoraal van BWV 44, vertaling van: Es gehe wie es gehe: dein Vater in der Höhe weiß zu allen 

Sachen Rat.  
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Linden dat hij geen zinnig woord meer kan zeggen op de vraag waarom alles is zoals het 

is en of daarachter een zin of bedoeling ligt. Zijn boek draagt als titel een levensvraag: 

Wat doe ik hier in Godsnaam? 

Maar al is de levensbeschouwelijke situatie in Nederland drastisch veranderd, er 

wordt nog steeds, en misschien wel júíst, volop gezocht naar inhoudelijke oriëntatie. Ook 

met geestelijk verzorgers. Misschien dat er wordt gesproken op basis van een gedeelde 

traditie, misschien staan beiden in een andere traditie en misschien bekent zelfs die 

geestelijk verzorger zich al niet meer tot één bepaalde traditie. Waar het mij nu om gaat, 

is dat we het hier hebben over gesprek, dialoog, beraad en van gedachten wisselen. Dat 

betreft ons mens- en wereldbeeld, misschien ons Godsbeeld, en vragen zoals wat we 

normaal vinden of niet en hoe we willen zijn naar anderen. Het gaat bij geestelijk 

verzorgers niet, of in ieder geval veel minder, over het toepassen van oplossingsgerichte 

interventies. Gesprekstechnieken bijvoorbeeld zullen hoogstens een ondersteunende rol 

hebben en psychotherapeutische interventies vallen nu eenmaal niet onder hun 

primaire referentiekader. 

 

Als ik ook deze lijn doortrek naar andere zorgverleners, dan denk ik dat geen 

enkele goede professional ontkomt aan gesprek over vragen die levensbeschouwelijk of 

moreel van aard zijn, al is het maar omdat je niet in álles van de ander mee wilt gaan en 

je de geboden zorg ook moet afstemmen op jouw eigen opvattingen over het goede 

leven. Dat zit al in kleine opmerkingen. Stel iemand heeft een angststoornis ontwikkeld 

als gevolg van een trauma veroorzaakt door geweld en diegene vertelt er iets over. 

Wanneer je daarop iets zegt in de trant van: dit was echt heel erg, dan help je die ander 

om te erkennen dat er inderdaad sprake was van geweld, ook al durft en kan diegene dat 

zelf nog nauwelijks. En staan jullie daar samen even bij stil, misschien wel letterlijk stil, 

dan kom je alweer terecht in het betreuren waar het hiervoor over ging. 

 

Om nog eens terug te komen op het nieuwe zingevingsdiscours, het valt me op 

dat we ook hierin wel degelijk, hoewel onopvallend, met ideologie te maken hebben. We 

koersen op zelfstandige actoren, we vatten hun autonomie individualistisch op, we 

gebruiken zingeving voor de bevordering van individuele gezondheid en dat is dan ook 

gelijk de enige uiteindelijke waarde die nog wordt benoemd in de gevolgenethiek van dit 

discours. In mijn ogen is er een nieuw Groot Verhaal ontstaan. Dat vertoont mythische 
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trekken, het kent door zijn accent op maakbaarheid en het redden van autonomie een 

verlossingsideologie en die is mijn ogen te weinig realistisch.  

 

Ik wil mijn bijdrage besluiten met twee conclusies. Wat mij betreft is aan 

zingeving doen een door en door relationele en morele aangelegenheid. Ik wil de term 

‘zin-geving’ dan ook vooral relateren aan zorgverleners, want zin is in de eerste plaats 

iets wat ggz-patiënten ontvangen van professionals die zin geven. Als zorggever bezig 

zijn met zinbeleving is dus niet iets nieuws! Goede zorgverleners doen het altijd al en 

wat mij betreft moeten ze het ook vooral zó blijven doen. 

Ik wil tot slot nog twee gedachten kwijt als opmaat voor mijn stelling voor 

vanmiddag. De eerste is: zin wordt niet zozeer bedacht, maar ondervonden. En: trage 

vragen verlangen zachte krachten. De stelling is: Instrumentele aandacht voor zingeving 

gaat ten koste van de gewone belangstellende aandacht waarvan zorgontvangers het 

juist moeten hebben voor hun zinbeleving. 

 

 


