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Existentie en Zingeving
in de GGZ (2)

Over menselijk lijden, (on)macht
en professionaliteit
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existentie

ggz

mensen met een aandoening 
van de geest



existentie

ggz

professionals in hun
werkende bestaan



zingeving    een buzzwoord

• Vervanger voor geloof en levensovertuiging

• Hoofddimensie van positieve gezondheid

• Manifest ‘Waardig ouder worden’



Inzetten op levens-begeleiding

in plaats van

stervens-begeleiding:

Zingeving in Zorg

zingeving



Aansluiting bij het ABC-model

zingeving    de Kamerbrief



zingeving    het ABC-model



• Aandacht voor zingeving

• Begeleiding

• Crisisinterventie

zingeving    het ABC-model



Er moet iets grondig veranderen:

meer aandacht voor…

…voor wat eigenlijk?

zingeving



• Wat hoor je nooit: lijden

• Wat hoor je wel: aandacht voor…

zingeving



zin in het leven

=

zin hebben

zingeving    een nieuw discours

zin van het leven

=

zin zien



zingeving    een proces

het zingevings-proces

of het spirituele proces

resulterend in positieve gezondheid



zingeving    zingevingsbreuk

© Blik op nieuws/MV



• effectieve coping en adaptatie

• individueel en nogal activistisch

• van moraliteit ontdaan

• instrumentele aanpak

• objectiverende blik van buitenaf

zingeving    een nieuw discours



Veel enthousiasme…

toch vraagtekens

zingeving    een nieuw discours



Wat willen we verbeteren in de zorg,

waarom en hoe:

het onderzoeken van

alledaagse zorgpraktijken



Wat dan wel?



Het onderzoeken van

alledaagse zorgpraktijken

lijden en levensvragen

benaderen vanuit een binnenperspectief



Het onderzoeken van

alledaagse zorgpraktijken

Casus BWC Rotterdam



Het onderzoeken van

alledaagse zorgpraktijken

van een humanistisch

geestelijk verzorger

en andere medewerkers van het BWC



Het onderzoeken van

alledaagse zorgpraktijken

Het naderen van mensen:

relationeel zorg geven



Relationeel zorg geven

• een instrumentele betekenis

• een weldadige betekenis

• een metafysische betekenis



De corebusiness van gv’ers was:

Begeleiding en hulpverlening
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en 

op basis van

geloof en levensovertuiging

De	corebusiness	van	gv’ers was:

Begeleiding en hulpverlening

vanuit

en	

op	basis	van

geloof	en	levensovertuiging



De corebusiness

van gv’ers



De corebusiness van gv’ers is:

Begeleiding, hulpverlening en advisering

vanuit

en 

op basis van

geloof en levensovertuiging

bij zingeving en levensbeschouwing



Vanuit levensbeschouwing

en bestaansethiek

Rituele handelingen voltrekken

GV: soms streng gereguleerd,

zorgprofessionals: ruim en losjes



Vanuit levensbeschouwing

en bestaansethiek

• verwelkomen, afscheid nemen

• zegenen

• waken

• biechten

• betreuren

• vieren

eren



Vanuit levensbeschouwing

en bestaansethiek

Eren:

zorg bieden die

probaat, nabij en afgestemd

mag heten



Vanuit levensbeschouwing

en bestaansethiek

geleefde moraliteit: 

laten professionals zich appelleren?



Op basis van levensbeschouwing

en bestaansethiek

Vroeger (en nu voor sommigen):

antwoorden op levensvragen

troost uit verlossingsideologie 





Op basis van levensbeschouwing

en bestaansethiek

• samen zoeken naar oriëntatie

• met gv’ers of andere professionals

• veeleer gesprek, dialoog en beraad

• dan het toepassen van interventies



zingeving:   het nieuwe discours

• zelfstandige actoren

• individualistische opvatting
van autonomie

• benutten van zingeving…

• voor positieve gezondheid

Een 
nieuw 
Groot 
Verhaal



Een nieuw Groot Verhaal

• mythische trekken

• ook een verlossingsideologie

• weinig realistisch



Conclusie (1)

Zin is in de eerste plaats iets 

wat ggz-patiënten ontvangen

van professionals die zin geven.



Conclusie (2)

Met zinbeleving bezig zijn 

is niet iets nieuws! 



Twee gedachten

Zin wordt niet zozeer bedacht, maar 

ondervonden

en 

trage vragen verlangen zachte krachten



- - S T E L L I N G - -

Instrumentele aandacht voor zin-geving

gaat ten koste van de gewone 

belangstellende aandacht waarvan 

zorgontvangers het juist moeten hebben 

voor hun zin-beleving.


