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Inleiding
Zingeving in zorg en welzijn: een unieke combinatie. Uniek omdat het thema
vaak nog onderbelicht is in de opleidingen tot sociaal werker en tot verpleegkundige. De verpleegkundige en de sociaal werker dragen allebei bij aan de
gezondheid en het welbevinden van cliënten. Beiden hanteren daarbij een integrale benadering, waarbij alle dimensies van het functioneren van de cliënt
betrokken worden in de zorg- of hulpverlening (Schuurmans, 2012; Verharen,
2015). Het nieuwe concept van gezondheid sluit aan bij deze benadering en
wordt omschreven als: ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te
voeren in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’
(Huber, 2014). In dit nieuwe concept van gezondheid is zingeving een expliciete
dimensie. Zorgprofessionals hebben in een integrale benadering ook aandacht
voor zingevingsvragen en/of -behoeften van een cliënt. De relevantie van de
aandacht van de cliënt voor zingeving wordt meer expliciet gemaakt en vraagt
om deskundigheidsbevordering van professionals in zorg en welzijn, waar
onder sociaal werkers en verpleegkundigen (ZonMw, 2016). Dit boek wil aankomende hbo-professionals in zorg en welzijn hiervoor handvatten bieden. Het
boek richt zich primair op hbo-studenten verpleegkunde en social work (mwd
en sph).
Doelgroep van het boek
Het boek is in die zin uniek omdat de inhoud relevant is voor zowel profes
sionals in de gezondheidszorg als in het sociaal werk. In dat licht kan dit boek
bijdragen aan de bevordering van samenwerking tussen professionals die nu
nog vaak gescheiden in het eigen beroepsdomein opereren. Actuele ontwikkelingen in de zorg zullen samenwerking tussen zorgprofessionals vaker noodzakelijk maken. Een voorbeeld is de samenwerking in sociale wijkteams, waar
wijkverpleegkundigen en sociaal werkers elkaar vaker gaan tegenkomen. In het
veld van de geestelijke gezondheidszorg werken verpleegkundigen en sociaal
werkers in het groepswerk vaak al samen. Dit boek biedt beide beroepsgroepen
een theoretisch en praktisch kader voor aandacht voor zingeving, wat hen kan
helpen om in de praktijk van zorg- en hulpverlening tot een goede afstemming
te komen.
De praktijksituaties die in dit boek worden geschetst zijn primair ontleend aan
de professionele praktijk van verpleegkundigen en sociaal werkers. Het boek is
daarnaast echter ook goed bruikbaar in de opleiding van andere zorgprofessionals, zoals (para)medici. De kennis en oefeningen zijn toepasbaar in interprofessionele zorgcontexten. Het boek is ook goed bruikbaar in het kader van
nascholing.
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Zingeving
Zingeving roept uiteenlopende reacties en associaties op. In dit verband
zijn er veel verwante begrippen zoals: spiritualiteit, geloof, levensbeschouwing, levensovertuiging, levensoriëntatie, religie, existentieel functioneren
enzovoort. Wij gaan ervan uit dat ieder mens in dit verband zijn eigen begrip
van het leven ontwikkelt. Soms gebeurt dat bewust, soms onbewust, en vaak
is het meer een proces van zin ontdekken dan van zin geven. Toch kiezen wij
ervoor in het boek het begrip zingeving te gebruiken, omdat dat begrip in het
professionele kader van zorg en welzijn veel gebruikt wordt en geaccepteerd
is. Zo is bijvoorbeeld in de kernset verpleegproblemen ‘zingevingsproblematiek’ opgenomen (Lambregts & Grotendorst, 2012) en wordt onder andere in
het kader van gezondheidszorg en sociaal werk gesproken over ‘zingevende
gespreksvoering’ (Vosselman & Van Hout, 2013). Het begrip zingeving vraagt
wel om een verdere inhoudelijke invulling. In dit boek doen we dat aan de hand
van het zogenoemde diamantmodel (Leget, 2008). Dit model zal je helpen om
de zingevingsvragen en -behoeften van cliënten in concrete praktijksituaties
te herkennen en cliënten professioneel te ondersteunen. In hoofdstuk 1 zal
het diamantmodel worden geïntroduceerd, in de vervolghoofdstukken zal het
inhoudelijk verder worden uitgewerkt en toegepast.
Zingevingscompetentie
Het boek helpt studenten de zingevingscompetentie (verder) te ontwikkelen.
Hierbij richt het boek zich op de volgende competentiegebieden (Van Leeuwen,
2009, EPICC, 2019):
• De professional als persoon: hierbij gaat het om het zich bewust worden en
hanteren van de eigen zingeving in relatie tot die van cliënten. Hoe verhoudt
het persoonlijke referentiekader van de student zich tot dat van de cliënt?
De student leert dit door reflectieve en communicatieve vaardigheden te
ontwikkelen.
• De professionele praktijk: dit heeft betrekking op de aandacht voor zin
geving in het methodische zorgproces. Het gaat er dan om in afstemming
met de cliënt diens zingevingsvragen en -behoeften te signaleren en vervolgens hulp en ondersteuning te bieden of de cliënt te verwijzen. Ook het
multidisciplinair overleg is hierbij belangrijk. Dit leert de student door
methodische vaardigheden te ontwikkelen.
• Het professionele perspectief: hierbij gaat het om het ontwikkelen van
een eigen visie op de aandacht voor zingeving en de bijdrage daarover aan
beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg. Dit leert de student door te werken
aan persoonlijke visieontwikkeling op de eigen werkplek of in de organisatie waar men stage loopt of werkt.
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Opzet van de hoofdstukken
De drie competentiegebieden bestrijken het professionele functioneren van de
verpleegkundige en de sociaal werker op micro-, meso- en macroniveau. In elk
hoofdstuk in dit boek komen deze elementen aan de orde. Elk hoofdstuk heeft
een vaste inhoudelijke structuur en bevat de volgende elementen:
• microniveau:
– herkennen van zingevingsthema’s bij cliënten aan de hand van het diamantmodel;
– aandacht voor zingeving in het methodische zorgproces;
– gespreksvaardigheden voor zingevende gespreksvoering;
– reflectieve vaardigheden voor ontwikkeling van het persoonlijke leerproces.
• mesoniveau:
– zingeving in kwaliteitszorg en beleidsvorming op instellingsniveau.
• macroniveau:
– zingeving in de maatschappelijke context en als aspect van een cultuurdiagnose.
Elk hoofdstuk begint met een casus waar verderop in het hoofdstuk aan gerefereerd wordt. Deze casus kan ook gebruikt worden voor verdere verwerking
van de stof uit het hoofdstuk (individueel of in een werkgroep). Elk hoofdstuk
bevat een transferopdracht waarmee studenten de kennis over het diamant
model kunnen toepassen op een eigen praktijksituatie.
Verder zijn in elk hoofdstuk voor verschillende onderdelen verwerkings
opdrachten opgenomen. Na hoofdstuk 3 en na hoofdstuk 6 is een integratieopdracht opgenomen met een nieuwe casus. Deze opdracht is gericht op het
verwerken van de stof die tot op dat moment is behandeld.
Bij het boek hoort een website. Daarop is studiemateriaal te vinden dat gebruikt
kan worden voor studieactiviteiten. In het boek wordt op verschillende plaatsen
naar de website verwezen. In de marge van het boek staat dan dit icoontje.
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Zingeving
Casus

1

Het echtpaar Broers

De Vogelwijk is een wijk in een middelgrote stad. In de wijk wonen mensen met verschillende culturele achtergronden. Naast autochtone Nederlanders wonen er relatief veel
mensen die afkomstig zijn uit Noord-Afrikaanse landen, Suriname en Nederlands-Indië.
De wijk is in de loop van de tijd verpauperd en dat heeft tot problemen geleid (leegstand,
vandalisme en agressie op straat). De gemeente heeft een groot renovatieplan op stapel
staan om de wijk weer beter leefbaar te maken.
Mijnheer (74) en mevrouw (73) Broers zijn na hun huwelijk in 1964 in de wijk komen
wonen. Zij hebben de wijk in de loop van de tijd zien veranderen. Toch voelden zij zich
al die tijd op hun plek. Ze zijn allebei lange tijd actief geweest in buurtactiviteiten en
hebben menig nieuwe Nederlander een beetje ‘op weg’ geholpen. Ze stonden altijd
klaar voor hun omgeving. Mevrouw Broers had tot haar 68e een kapsalon aan huis. Wijk
genoten noemden die kapsalon ‘De zoete inval’. Er kwamen veel mensen over de vloer en
er werd veel gesproken over zaken die spelen in de wijk. Mijnheer heeft tot zijn pensioen
gewerkt als administrateur bij een verzekeringsmaatschappij in de stad. Tot voor kort
gingen ze samen nog wekelijks naar de bridgeclub. Sinds het met de gezondheid van
mevrouw minder gaat, gaat mijnheer alleen. Samen maken ze nog wel elke week een
wandeling door de wijk.
Het echtpaar Broers heeft drie kinderen. Eén dochter (50) woont in een ander deel van
het land, die zien ze alleen op hun beider verjaardag en tijdens sommige feestdagen. Zij
is getrouwd en heeft één kind. Een andere dochter (41) woont ook in de Vogelwijk. Zij is
getrouwd en heeft een druk jong gezin met twee kinderen. Deze dochter komt elke week
wel even langs. Een zoon van mijnheer en mevrouw woont in een plaats in de omgeving,
maar met hem hebben ze geen contact. Problemen in het verleden hebben geleid tot
een breuk in de relatie. Zij zijn daar nog steeds verdrietig over.
Mevrouw Broers heeft twee jaar geleden een hartinfarct gehad en sinds die tijd heeft
ze problemen met haar gezondheid. Ze wordt toenemend vergeetachtig, slaapt slecht
en is ’s nachts onrustig. Ze loopt moeilijk door toenemende artritis. Ze heeft daardoor
ook moeite om zichzelf te verzorgen. Een half jaar geleden is de diagnose beginnende
dementie gesteld en vanaf dat moment komt de thuiszorg langs om haar ’s ochtends te
helpen bij de lichamelijke verzorging. Mevrouw vindt het niet leuk om daar nu afhankelijk
van te zijn. Sinds het moment van de diagnose is ze somber en terneergeslagen. ‘Als het
zo moet, hoeft het voor mij niet meer’ en ‘ik ben jou straks alleen maar tot last’, zegt ze
weleens tegen haar man. Ze zit soms urenlang zonder iets te zeggen voor zich uit te staren in haar stoel bij het raam. Ze lijkt wat op te fleuren als er op tv koormuziek is. Ze heeft
zelf ook jarenlang gezongen in een koor van de kerk.

Zingeving in zorg en welzijn_2e druk.indd 11

31/05/2020 20:58:43

12

Zingeving in zorg en welzijn

Mijnheer Broers helpt zijn vrouw waar hij kan. Hij durft haar minder goed alleen te
laten. Ze heeft al een keer het gas aan laten staan in de keuken en hij heeft haar een
keer ’s nachts gevonden op de vloer van de badkamer. Ze was gevallen en kon niet meer
overeind komen. Zijn wekelijkse bridgeavond heeft hij al enkele keren overslagen. Zijn
dochter doet nu de wekelijkse boodschappen. Dat scheelt. Nog meer een beroep doen
op haar vindt hij moeilijk. ‘Zij heeft het al zo druk’, zegt hij. In een gesprekje met de wijkverpleegkundige zegt hij dat hij zijn vrouw wel snel achteruit ziet gaan. ‘Soms herken ik
mijn eigen vrouw niet meer’, zegt hij. De wijkverpleegkundige informeert of hij het zelf
allemaal nog wel aankan. Hij vertelt dat hij zelf ook slecht slaapt en het jammer vindt dat
hij ook steeds minder de deur uit kan. Ondanks dat hij het soms zwaar vindt, wil hij voor
zijn vrouw blijven zorgen. ‘Ik heb beloofd haar te helpen in goede en in kwade dagen’,
zegt hij dan.
De wijkverpleegkundige merkt dat mijnheer Broers de laatste tijd soms kortaf is. Hij
maakt zich boos over de gemeentelijke instanties, omdat een verzoek voor huishoudelijke hulp is afgewezen. Men vindt dat hij zelf nog het nodige kan doen en dat hij zijn
familieleden kan inschakelen. Hij heeft ook meer ruzie met zijn vrouw. Het lijkt alsof ze
elkaar af en toe niet meer begrijpen. Hij ergert zich ook aan de dagelijkse verzorging door
de wijkverpleegkundige. Hij vindt dat ze te veel meegaat in, wat hij noemt, de fantasie
wereld van zijn vrouw. Ook is hij het er niet mee eens dat de douchebeurt soms wordt
overgeslagen omdat mevrouw niet wil meewerken. ‘Ze zag er altijd verzorgd uit, ze
zorgde goed voor zichzelf’, aldus mijnheer. De wijkverpleegkundige heeft behoefte aan
afstemming over deze situatie in het sociale wijkteam.

1.1

Zingeving en het diamantmodel

Zingeving is voor mensen wat water voor vissen is: je zit er middenin en bent
er de hele dag in opgenomen, zonder dat je het doorhebt. Zo moeilijk als het
voor een vis is om uit te leggen wat water is, zo moeilijk vinden mensen het
doorgaans om duidelijk te maken wat zingeving is. En toch kunnen we zonder
niet leven.
Hoe belangrijk water voor een vis is, merkt hij pas als hij op het droge ligt.
Bij mensen is het precies zo. Pas wanneer we uit ons gewone doen en laten
geworpen worden, beginnen we naar zingeving te snakken zoals een vis die op
het droge ligt. Wanneer we ziek worden, ons iets ernstigs overkomt of we een
dierbare verliezen, klopt de wereld niet meer. We gaan ons afvragen: ‘Wat is de
zin van deze ellende?’ Of: ‘Waarom moet uitgerekend mij dit overkomen?’ Dergelijke vragen worden ook wel existentiële vragen of bestaansvragen genoemd,
omdat ze zo groot zijn dat ze ons hele bestaan raken. Anderen spreken van
spirituele vragen. Spiritualiteit is verbonden met het woord inspiratie: datgene
wat mensen in beweging brengt en betekenisvol is.
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Zingevingsvragen zijn niet los verkrijgbaar. Ze zijn verweven met ons doen en
laten, met wie we zijn en wat we verwachten en hopen van het leven. Ook dat
maakt het lastig om er grip op te krijgen. Toch zijn er handvatten voor. In dit
boek staat één zo’n handvat centraal: het diamantmodel. Het diamantmodel
heeft deze naam gekregen omdat het de vorm heeft van een diamant (Leget,
2012). Maar het model heeft ook de eigenschappen van een diamant. Het kan
helpen om nieuw licht op een situatie te werpen. Daardoor kun je duidelijker
zien hoe je iemand kunt ondersteunen in de zingeving.
Herkomst
Het diamantmodel komt niet uit de lucht vallen. Net als diamanten het resultaat
zijn van eeuwenlange processen uit een ver verleden, heeft ook het diamant
model een lange geschiedenis. De wortels liggen in de late middeleeuwen, toen
Europa getroffen werd door een pestepidemie waardoor in een paar jaar tijd
60% van de mensen (naar schatting zo’n 50 miljoen mensen) stierf. Mensen
waren gemiddeld een week ziek en er was niets wat men kon doen.
De periode van de ‘zwarte dood’, zoals de pest later genoemd werd, is een groot
trauma in de Europese geschiedenis. Voor de mensen uit die tijd was het bovendien een grote zorg dat ze zich niet op de juiste manier konden voorbereiden
op de dood. In de christelijke middeleeuwen was zo’n voorbereiding van groot
belang. Wie stierf zonder vergeving van zonden en een vast geloof, wist vrijwel
zeker dat hij of zij in de hel terecht zou komen. Wie vandaag een kathedraal
uit die tijd bezoekt, kan aan de ingang vaak nog een beeld zien van de heilige
Christoffel, die moest beschermen tegen een plotselinge en onverwachte dood.
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Toen de boekdrukkunst werd uitgevonden, werden er kleine boekjes gemaakt
die mensen hielpen om zichzelf voor te bereiden op het sterven. Ars moriendi
of stervenskunst werden die boekjes genoemd. Deze boekjes waren eigenlijk
de eerste stripboekjes uit de geschiedenis: op de linkerpagina stond steeds een
afbeelding, op de rechterpagina tekst. Zo was er bijvoorbeeld een stervende te
zien die omringd werd door engelen en duivels. Zowel de engelen als de duivels
vochten om zijn ziel. De duivels fluisterden hem onrustige gedachten in die
leidden tot ongeloof, wanhoop, gierigheid, ongeduld en hoogmoed. De engelen
inspireerden hem tot geloof, hoop, liefde, geduld en nederigheid.
De middeleeuwse boekjes staan inmiddels ver van ons af. Toch bevatten ze veel
wijsheid, die in de loop der eeuwen talloze mensen heeft geholpen om te gaan
met de grote vragen van het leven. Het diamantmodel dat centraal staat in dit
boek is geïnspireerd door die oude, beproefde traditie. Want ook al leven de
meeste mensen niet meer tussen engelen en duivels, we kennen allemaal de
tegenstrijdige gedachten die opkomen wanneer we met levensvragen worstelen. Het diamantmodel is dus een eigentijds handvat waarin oude wijsheid een
nieuwe vorm heeft gevonden.
Innerlijke ruimte
Het diamantmodel heeft een kern en vijf facetten. De kern wordt gevormd door
het begrip innerlijke ruimte. Dat vormt de basis. Zonder innerlijke ruimte heeft
het weinig zin om met zinvragen bezig te zijn. Innerlijke ruimte is een vorm van
beeldspraak. Het gaat om de innerlijke houding die we allemaal kennen als we
goed uitgerust en ontspannen zijn. Je staat er dan voor open om nieuwe dingen
te leren kennen, bent geduldig en wordt niet meegesleept door stemmingen of
emoties.
Wat innerlijke ruimte niet is, is eenvoudig uit te leggen aan de hand van de
volgende situatie. Je rijdt op de snelweg, bent aan het inhalen en plotseling zit er
een auto achter je die met zijn koplampen signalen geeft. De bestuurder wil er
blijkbaar dringend langs en zit vlak op je bumper. De meeste mensen raken in
zo’n situatie geïrriteerd, hebben de neiging op de rem te gaan trappen of langzamer te gaan rijden. Alle aandacht gaat op dat moment naar de bumperklever.
Hoe groter de ergernis is, hoe groter ook de motivatie om deze automobilist
even een lesje te leren.
Wat er op dat moment innerlijk gebeurt, is eigenlijk heel normaal. De natuur
heeft ons zo geprogrammeerd dat we onszelf in situaties van schrik of gevaar
kunnen redden. Er is dan een hoge concentratie, ondersteund door adrenaline
en we zijn 100% gefocust op het gevaar. Maar we betalen ook een prijs daarvoor.
We laten ons meeslepen door onze emoties en er is geen ruimte om te bedenken
wat er misschien werkelijk aan de hand is. Misschien gaat het wel om iemand
die haastig op weg is naar het ziekenhuis, omdat zijn vrouw met barensweeën
naast hem zit. Of misschien wordt er een ernstig gewond kind vervoerd naar
de SEH.
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Dit alledaagse voorbeeldje leert ons iets belangrijks over zingeving. Wij denken
soms snel te weten hoe iets in elkaar zit, of worden gestuurd door onze ervaringen. Ervoor openstaan dat een situatie anders kan zijn dan we dachten, of
minder zwart-wit, vraagt om een vorm van rust en geduld. Dat wordt bedoeld
met innerlijke ruimte. Hoe meer innerlijke ruimte we hebben, hoe beter we
kunnen luisteren. Hoe meer innerlijke ruimte onze cliënten hebben, hoe beter
ze tot nieuwe inzichten en emoties kunnen komen. En het mooie is dat je de
innerlijke ruimte van andere mensen kunt aanvoelen, en dat je jouw innerlijke
ruimte aan anderen kunt laten zien. Op die manier kun je veiligheid en rust
uitstralen in een gesprek.
In de casus zien we dat meneer Broers op dit moment weinig innerlijke ruimte
heeft. Hij is soms kortaf, maakt zich boos over de gemeentelijke instanties, heeft
vaak ruzie met zijn vrouw en ergert zich aan de wijkverpleegkundige. Het is
duidelijk dat deze man iemand kan gebruiken die de tijd voor hem neemt, en
eens met hem op een rij zet wat hem allemaal dwarszit. Daarbij kunnen de
vijf facetten van het diamantmodel helpen.
De vijf facetten
Het diamantmodel bevat vijf facetten die nieuw licht op een situatie kunnen
werpen. Ze zijn verbonden met vijf centrale thema’s in ieder mensenleven, en
ze zijn herkenbaar voor iedereen. Het bijzondere van het model is dat het bij
ieder facet gaat om een spanning tussen twee begrippen. Beide begrippen trekken aan ons, als twee polen, en de waarheid ligt meestal in het midden. Dat wil
zeggen: hoe meer iemand naar de ene of de andere kant getrokken wordt, hoe
minder innerlijke ruimte iemand zal ervaren. Laten we de vijf facetten kort
langslopen om duidelijk te maken hoe het werkt.
1

Autonomie: ik en de ander

Een van de krachtigste motieven voor mensen is de drang om in vrijheid het
eigen leven te kunnen bepalen. Autonomie of zelfbeschikking vormt dan ook
een groot thema in zorg en welzijn. Maar als we gaan nadenken over wat het
‘zelf’ eigenlijk is, ontdekken we al gauw dat we voor een belangrijk deel het product zijn van onze omgeving. Wie we zijn, hoe we praten en ons kleden wordt
voor een belangrijk deel bepaald door de mensen met wie we leven, wonen en
werken. De identiteit van mensen is niet los verkrijgbaar. Het is onderdeel van
een groot levend netwerk van anderen (Ricoeur, 1990).
Wanneer we door dit eerste facet naar mijnheer Broers kijken, zien we dat zijn
identiteit diep verweven is met die van zijn vrouw en de buurt waarin zij wonen.
De verbinding met ‘de ander’ is heel bepalend voor zijn identiteit; zo bepalend
dat de veranderingen in zijn vrouw ook aan hem knagen. Hij voelt zich verscheurd. Hij wil voor haar zorgen, maar vindt het ook jammer dat hij daardoor
minder de deur uit kan. Want dat is de andere kant van het verhaal: de verbinding met zichzelf en zijn eigen wensen. Mijnheer Broers voelde zich als een vis
in het water in zijn buurt. Hij was een vrij en gelukkig mens. Maar dat gevoel is
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meer en meer onder druk komen te staan. Het roept de grote vraag op: hoe kan
ik in deze nieuwe situatie mijn leven zo vormgeven dat het weer opnieuw bij mij
en mijn omgeving past? Hoe kan ik weer meer innerlijke ruimte gaan ervaren,
waardoor mijn leven weer mijn leven wordt?
2

Handelen: doen en laten

3

Relaties: vasthouden en loslaten

Mensen reageren op hun omgeving door te handelen. Sommige mensen zijn
daar heel actief in. Ondernemers bijvoorbeeld zijn doeners, die een innerlijke
drang hebben om de wereld te veranderen en zo een bestaan op te bouwen.
Veel mensen in zorg en welzijn zijn ook doeners, die anderen willen helpen.
Andere mensen zijn meer passief aangelegd. Ze laten zich leiden door de beslissingen van anderen, of hebben niet zo de drang om van alles in gang te zetten.
Wanneer ze hun natje en droogje hebben, dobberen ze rustig verder op hun
levensstroom.
Ook het doen en laten vormt een spanningsveld waarin mensen hun weg moeten zoeken. Soms moet je bijvoorbeeld als zorgverlener op je handen leren zitten
zodat een cliënt zelf in beweging kan komen. Een andere keer moet je snel en
proactief handelen om een crisis te voorkomen. Mijnheer Broers en zijn vrouw
zijn altijd heel actief geweest in de wijk. Het wijkwerk vormde voor beiden een
belangrijke levensvervulling. Maar de zorg voor zijn vrouw claimt mijnheer
meer en meer. Hij kan steeds minder de deur uit, mist zijn bridgeavondjes, en
voelt zich onmachtig tegenover de gemeentelijke instanties. Hij kan minder en
minder doen, en het lijkt erop dat hij steeds meer aan anderen moet overlaten.
Hoe kan hij in deze nieuwe situatie toch levensvervulling vinden?
Het levende netwerk van relaties waarin we als mens opgenomen zijn, is een
voortdurend proces van vasthouden en loslaten. We worden geboren en stevig
vastgehouden, maar we willen op eigen benen staan en laten onze ouders los.
We zoeken houvast bij vrienden of zoeken een partner. Maar als een relatie te
verstikkend wordt, voelen we een sterke drang om wat meer losgelaten te worden. Iedere levensfase vraagt weer om een nieuwe balans tussen vertrouwd en
nieuw, tussen vasthouden en loslaten.
Mijnheer Broers en zijn vrouw hebben elkaar een leven lang houvast gegeven,
en ook hun wijk vormde een vertrouwde en veilige omgeving waarin ze veel
geïnvesteerd hebben. Maar ze hebben ook moeten loslaten. De oudste dochter
woont in een ander deel van het land, de jongste dochter heeft een druk gezin,
en met hun zoon is tot hun verdriet het contact verbroken. Door de ziekte van
zijn vrouw wordt ook hun relatie diepgaand beïnvloed. De vrouw van mijnheer Broers wordt minder zelfstandig en is minder een gelijkwaardige partner. Mijnheer voelt zich verantwoordelijker in de zorg voor haar. Maar hoelang
kan hij de oude situatie in stand houden? Zal hij niet langzaam de vertrouwde
patronen en misschien zelfs op den duur zijn woonomgeving moeten loslaten?
En waar vindt hij een nieuw houvast in alle veranderingen?
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Veel mensen maken rond oud en nieuw de balans op van hun leven. Ben ik
tevreden met mijzelf? Zou ik minder moeten eten en meer moeten bewegen?
Ben ik eigenlijk wel gelukkig? Veel ouderen gaan meer in het verleden leven en
kijken vaker terug op hun leven. Bij het opmaken van de balans gaat het dan
om thema’s als verantwoordelijkheid en schuld. Het opmaken van de balans is
een belangrijk element in het afronden van het leven. Ook hier is sprake van een
spanningsveld, en wel tussen herinneren en vergeten.
Wie met mijnheer Broers in gesprek gaat, zal waarschijnlijk een leuke tijd hebben wanneer mijnheer herinneringen ophaalt aan kapsalon ‘De zoete inval’.
Het verleden is voor hem een belangrijke bron van levensvreugde, dat zal hem
soms door moeilijke momenten in het heden slepen. Maar het verleden kende
ook minder mooie momenten. Zo is er bijvoorbeeld het verbroken contact met
de oudste zoon, waar nog steeds verdriet over is. Deze herinnering zal pijn doen,
en niet zo gemakkelijk te vergeten zijn. Daarvoor zijn kinderen te belangrijk.
Het herstellen van dit soort verbroken relaties is een belangrijk thema voor veel
mensen die de balans van hun leven opmaken. Is er sprake van schuld en trots
waardoor de breuk in stand gehouden wordt? Of zou er een mogelijkheid zijn
tot vergeving? Waar mensen elkaar kunnen vergeven, is sprake van herinneren en vergeten tegelijk: wat gebeurd is, wordt niet ontkend of vergeten, maar
onder ogen gezien. Het wordt echter niet langer in het heden meegesleept als
een onverteerbare brok, maar teruggelegd waar het thuishoort: in het verleden.
De liefde kan weer gaan stromen.
Zolang er leven is, is er hoop, zo luidt een bekend gezegde. En inderdaad speelt
zelfs voor terminale patiënten hoop nog steeds een belangrijke rol (Olsman,
2015). Dat kan de hoop zijn dat het leven verdergaat in de hemel of een andere
dimensie. Maar het kan ook de hoop zijn dat de echtgenote weer een nieuwe
partner vindt, of dat de kinderen goed terechtkomen. Hoop kan voortkomen
uit nuchtere en realistische kennis over een situatie (de ene vorm van houvast).
Maar hoop kan ook voortkomen uit een diep geloof (de andere vorm van houvast), of uit bijzondere ervaringen die mensen gehad hebben. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat veel mensen die een bijna-doodervaring gehad hebben, niet
langer angst hebben om te sterven (Van Lommel, 2001).
Mijnheer Broers weet heel goed dat de vertrouwde situatie aan het veranderen
is, en dat hij in de toekomst beetje bij beetje afscheid zal moeten nemen van
een aantal zaken. Maar waar hoopt hij op? In de casus blijkt nergens uit dat
hij religieus of kerkelijk betrokken is. Toch kan het zijn dat hij leeft vanuit een
bepaalde inspiratie of geloof dat hem kracht geeft. Met hem in gesprek gaan
over waarop hij hoopt – voor zichzelf, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen – kan
belangrijke openingen bieden om te ontdekken waar hij kracht en steun vandaan haalt. Wanneer hij hierin gehoord wordt, zullen zijn innerlijke ruimte en
draagkracht toenemen. Hij staat niet langer alleen en heeft helderder voor ogen
wat hem beweegt.
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Werken met het diamantmodel
Het diamantmodel is ontworpen als een houvast om met zinvragen om te gaan.
Maar om ermee te kunnen werken, is het goed om eerst eens zelf in de spiegel van dit model te kijken. Want hoe zit het eigenlijk met je eigen innerlijke
ruimte? Wanneer voel je dat je die hebt? En wanneer weet je van jezelf dat je
die kwijtraakt?
Zo gaat het ook met de vijf facetten. In ieder moment van ons leven vormen
die een soort grondplan van ons bestaan. Wanneer we in de spiegel van het
diamantmodel kijken, kunnen we soms nieuwe dingen ontdekken over onszelf.
We zijn meer op de wensen van de ander gericht dan op die van onszelf, we zijn
meer doeners dan laters, enzovoort. Dat inzicht helpt ons om beter te begrijpen
waarom we met de ene cliënt meer verbondenheid voelen dan met de andere, of
waarom de ene mens meer ergernis oproept dan de andere.
Innerlijke ruimte vormt dus de basis omdat het de grondhouding is om goed
met het diamantmodel te kunnen werken. De vijf facetten kunnen vervolgens
de wirwar van zinvragen ordenen door een soort plattegrond te leveren waarmee we sneller kunnen doordringen tot wat er op het spel staat. Want dat zal
steeds weer anders zijn, omdat mensen en situaties steeds weer uniek zijn.

1.2

Transfer

In het voorgaande is het diamantmodel geïntroduceerd en toegelicht aan
de hand van de situatie van het oude echtpaar Broers. Met de toepassing van
het diamant
model ben je je bewust geworden van hun zingevingsvragen
en -behoeften. Misschien is deze situatie voor jou herkenbaar, maar misschien
ook niet. Het diamantmodel kan toegepast worden in elke willekeurige zorg- en
hulpverleningssituatie. In het vervolg van dit boek zal het model verder worden uitgediept. Daarbij wordt steeds een andere praktijksituatie als uitgangspunt genomen. Het zijn voor professionals in zorg en welzijn relevante situaties.
Deze situaties zullen voor jou dan ook in meer of mindere mate herkenbaar zijn.
Om het diamantmodel toe te kunnen spitsen op jouwe specifieke werk- of stage
situatie bestaat de tweede paragraaf van elk hoofdstuk uit een transferopdracht.
De bedoeling van deze transferopdracht is om je inzicht in het diamantmodel
en de facetten van dat model die gaandeweg in het boek aan de orde komen, te
verdiepen en in combinatie met de verdere inhoud van het boek toe te passen
op voor jou relevante praktijksituaties.
In deze eerste transferopdracht is het de bedoeling dat je het diamantmodel als
geheel gaat toepassen op een cliëntsituatie uit je eigen praktijk. De vraag die je
daarbij kunt stellen, is: herken je één of meer van de vijf facetten van het model?
- Autonomie: ik en de ander
- Handelen: doen en laten
- Relaties: vasthouden en loslaten
- Balans: herinneren en vergeten
- Hoop: geloven en weten
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Opdracht ‘Transfer’
Beschrijf een eigen beroepssituatie waarin een patiënt of cliënt van jou worstelt met zingevings- of existentiële vragen en heftige gevoelens. Analyseer deze
beroepssituatie globaal aan de hand van de facetten uit het diamantmodel.

1.3

Aandacht voor zingeving in het integrale methodische
zorgproces

Nu je kennis hebt gemaakt met het diamantmodel, vraag je je misschien af wat
je daar als zorgprofessional mee moet en kunt. Het hele thema is voor jou op
dit moment misschien wel een ver-van-mijn-bedshow. Je hebt er persoonlijk
niet zo veel mee. Dat zingeving voor een cliënt belangrijk kan zijn, daar kun
je nog wel in meegaan. Dat wordt ook wel duidelijk uit de casus van het echtpaar Broers. Toch denk je nu misschien: ‘Wat vraagt dit nu van mij, wat moet
ik hier als zorg- of hulpverlener mee?’ Hoe kun je zelf zingevingsbehoeften en
-problemen bij cliënten in de praktijk herkennen? Hoe geef je het een plek in
het methodisch werken, hoe bespreek je het in een multidisciplinair overleg
en hoe betrek je de cliënt daarbij? Je denkt misschien: ‘Nog een “klus” erbij,
en we hebben het al zo druk.’ En, als je er dan iets mee moet, wat kun jij op dit
gebied dan echt voor een cliënt betekenen? Welke interventies worden daarbij
van jou verwacht? Je vindt het misschien meer iets voor specialisten, maar hoe
kun je daar dan mee samenwerken? Het is best begrijpelijk dat je hierover op dit
moment meer vragen hebt dan antwoorden. In het vervolg van het boek willen
we je helpen die antwoorden te vinden en bieden we je praktische handvatten
om aandacht voor zingeving te integreren in je professionele handelen. In de
derde paragraaf van elk hoofdstuk ga je aandacht voor zingeving invullen in de
verschillende fasen van het methodisch zorg- en hulpverleningsproces.
Integrale zorg en een multidimensionale visie op gezondheid
Aandacht voor zingeving is een onderdeel van het integrale interdisciplinaire
zorgproces. De casus van mijnheer en mevrouw Broers lijkt op het eerste gezicht
een casus die zich specifiek richt op het werk van de wijkverpleegkundige. De
situatie bevat echter elementen die vragen om een integrale interdisciplinaire
benadering. De huisarts wordt niet met zoveel woorden genoemd, maar heeft
een rol in de behandeling van mevrouw. De wijkverpleegkundige komt op basis
van inschatting van de situatie tot de slotsom dat hij/zij de situatie wil inbrengen in het wijkteam, waarin onder andere ook het sociaal werk vertegenwoordigd is. Integrale zorg wil zeggen dat er aandacht is voor de hele mens met het
doel de mens tot zijn recht te laten komen. In visies op de zorgverlenende en
hulpverlenende beroepen staat deze integrale benadering centraal.
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De integrale benadering komt tot uitdrukking in het concept van positieve gezondheid zoals dat is geformuleerd door Huber (2012). Zij omschrijft
gezondheid als ‘het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie
te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het
leven’. Zij onderscheidt de volgende zes dimensies van gezondheid:
1. lichaamsfuncties: medische feiten en waarnemingen, fysiek functioneren,
klachten en pijn, energie;
2. mentale functies en beleving: cognitie, emoties, eigenwaarde/zelfrespect,
gevoel van controle, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht;
3. spirituele/existentiële dimensie: zingeving, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie;
4. kwaliteit van leven: kwaliteit van leven/welbevinden, geluk, genieten,
levenslust, balans;
5. sociaal-maatschappelijke participatie: sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden,
maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk;
6. dagelijks functioneren: algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL),
werkvermogen.
Zingeving maakt expliciet onderdeel uit van dit concept van positieve gezondheid binnen de derde dimensie: de spirituele/existentiële dimensie. Maar ook in
de andere dimensies komen aspecten van zingeving naar voren (onder andere
kwaliteit van leven, eigen regie, betekenisvolle relaties, betekenisvol werk). Met
deze definitie wordt erkend dat zingeving onlosmakelijk verbonden is met het
ervaren van gezondheid (welzijn). Het integrale karakter van deze definitie
maakt duidelijk dat gezondheid niet een specifiek medisch (of verpleegkundig)
concept is, maar relevant is voor alle professionele en informele zorgverleners.
Huber merkt in dit verband op dat een belangrijk aanknopingspunt voor aandacht voor de niet-medische (onder andere sociale) domeinen in de definitie, is
om gezondheid niet te beschouwen als een doel op zich, maar als een middel
waardoor mensen ‘hun ding’ kunnen doen: dat wat hun leven zin geeft. Leidend
is het ‘wat kun je wel’-principe en ‘wat heeft voor jou betekenis, wat wil je?’ Zij
noemt zingeving de sterkste factor voor gezondheidsbevordering (Arts&Auto,
2019). Het gaat in zorg en welzijn niet alleen om het behandelen van ziekten of
stoornissen, maar ook om het bevorderen van gezondheid. Het aantal patiënten en cliënten met chronische aandoeningen (waaronder veel ouderen) zal de
komende jaren groeien. Het (leren) leven met die aandoening raakt direct aan
vragen van betekenisgeving en zingeving. Wat kan ik nog? Wat wil ik nog? Hoe
blijf ik vitaal? Wat is (nog) belangrijk voor mij?
Aandacht voor zingeving in zorg- en hulpverlening is gemotiveerd vanuit de
hiervoor geschetste integrale benadering en definitie van gezondheid (welzijn).
De casus van het echtpaar Broers maakt ook duidelijk dat verschillende dimensies een rol spelen in hun situatie. Het in paragraaf 1.1 beschreven diamantmodel kan geplaatst worden binnen deze dimensies van gezondheid. Het kan
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gezien worden als een verbijzondering van de spirituele/existentiële dimensie.
Hierbij kan de zingevingsdimensie gezien worden als één van de dimensies
van gezondheid (zie figuur 1.1). Het probleem met deze benadering is dat zin
geving als een geïsoleerde dimensie wordt gezien en ook op die wijze benaderd
wordt. Zingeving in relatie tot de andere dimensies van gezondheid kan dan
(onterecht) buiten beschouwing blijven.
1. Lichaamsfuncties
2. Mentale functies
3. Spirituele/existentiële dimensie

ik – de ander
doen – laten
vasthouden – loslaten
herinneren – vergeten
geloven – weten

4. Kwaliteit van leven
5. Sociaal-maatschappelijke participatie
6. Dagelijks functioneren
Figuur 1.1

Zingeving als een dimensie van gezondheid

De zingevingsdimensie kan zich namelijk uiten in alle dimensies van het menselijk functioneren, zoals dat in paragraaf 1.1 is toegelicht. Een voorbeeld is
de relatie met lichaamsfuncties. Keuzes met betrekking tot voeding kunnen
bijvoorbeeld worden bepaald door iemands levensvisie (bijvoorbeeld veganisme). Beslissingen over de kwaliteit van leven (als er bijvoorbeeld gesproken
wordt over wel of niet doorbehandelen) kunnen worden bepaald door iemands
levensovertuiging of door de vraag in hoeverre iemand zijn of haar leven nog
als zinvol ervaart. Bij de sociaal-maatschappelijke dimensie kan de vraag aan
de orde zijn wat (nog) betekenisvolle relaties voor iemand zijn. Bij de zorg voor
het dagelijks functioneren kan een moslima bezwaar hebben als ze geholpen
moet worden bij het douchen door een mannelijke zorgverlener.
Deze voorbeelden maken duidelijk dat een integrale benadering van zin
geving belangrijk is. Er is altijd sprake van wederzijdse beïnvloeding tussen
de zingevingsdimensie (spiritualiteit/existentieel) en de andere dimensies van
gezondheid. In figuur 1.2 wordt dat schematisch weergegeven. In deze figuur is
de integrale benadering vanuit het centrale perspectief van zingeving te zien. In
principe geldt de wederzijdse beïnvloeding voor elke dimensie.
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op zoek naar een nieuwe richting in hun leven of hebben aandacht voor wat nog echt
belangrijk is als hun leven ten einde loopt. Hoe ga je als professional met dergelijke
situaties om?
Met Zingeving in zorg en welzijn ontwikkelt de student de zingevingscompetentie.
Het boek richt zich op drie competentiegebieden:
• De professional als persoon; de eigen zingeving in relatie tot die van cliënten.
• De professionele praktijk; de aandacht voor zingeving in het methodische zorgproces.
• Het professionele perspectief; het ontwikkelen van een eigen visie op de aandacht voor
zingeving en de bijdrage daarover aan beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg.

ZINGEVING IN ZORG EN WELZIJN

Met zingeving wordt de betekenis die mensen geven aan (situaties in) hun leven
bedoeld. Het gaat om alledaagse zaken die voor iemand belangrijk zijn, maar ook om
fundamentele, existentiële levensvragen. Bij een crisis of (ernstige) ziekte speelt zingeving
vaak expliciet een rol. Mensen zoeken dan steun bij wat voor hen essentieel is, gaan

Het begrip zingeving wordt aan de hand van het diamantmodel uitgewerkt. Dit model
helpt je om de zingevingsvragen en -behoeften van cliënten in praktijksituaties te
herkennen en cliënten professioneel te ondersteunen.
Zingeving in zorg en welzijn sluit aan bij de concrete beroepspraktijk van verpleegkundigen
en sociaal werkers. Elk hoofdstuk begint met een voor het werkveld typerende
praktijksituatie; daarna werkt de student aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden
en attitude.

Deze herziene tweede druk is inhoudelijk geactualiseerd en verrijkt met beeldmateriaal.
De website is vernieuwd en uitgebreid.
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Bij het boek hoort de website www.zingevinginzorgenwelzijn.nl met oefenmateriaal,
verdiepende literatuur, video’s en voorbeelden van werk- en spelvormen. De verwijzingen
in de tekst naar materiaal op de website zorgen ervoor dat het boek en de digitale
omgeving een geheel vormen.
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