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Resultaten 
De resultaten tot zover geven inzicht in de 
intrapersoonlijke, interpersoonlijke en de institutionele 
dimensies van zinvolle zorg praktijken en geleefde 
spiritualiteit: opgenomen worden op een revalidatieafdeling 
van een verpleeghuis heeft een enorme impact op de 
cliënten en hun familie. Afhankelijk zijn van anderen, ook 
voor de meest intieme zorg wordt als ‘iets verschrikkelijks’ 
ervaren. Het is belangrijk dat verzorgenden, artsen en 
therapeuten beseffen wat het voor mensen betekent om 
zo’n existentiële ervaring door te maken. Dan kunnen zij er 
in hun zorgverlening rekening mee houden.
Het onderzoek laat zien dat mensen zich gerustgesteld 
voelen als zorgverleners niet alleen aandacht hebben 
voor hun fysieke conditie maar ook hun spirituele zorgen 
en angsten onderkennen. Dit draagt bij aan het geestelijk 
welzijn van bewoners en cliënten en zorgverleners ervaren 
dat zij van betekenis zijn. Zij halen inspiratie uit hun 

innerlijke passie en 
geloof om voor mensen 
te zorgen. 
Voor de cliënten speelt 
niet alleen geloof maar 
ook de steun van 
familie en vrienden 
een belangrijke rol bij 
het volhouden van de 
revalidatie.
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Achtergrond
Naast de toenemende aandacht voor het thema ‘spirituality 
in healthcare’ (Cobb, Puchalski, Rumbold, 2012), zien we 
ook een groeiende belangstelling voor de zin-dimensie 
van zorg in zorg-ethische studies (Leget, Gastmans, 
Verkerk, 2011). Het ZonMW signalement Zingeving in 
Zorg (2016) betrekt het thema op de gehele Nederlandse 
gezondheidszorg. Theoretisch uitgangspunt van deze 
studie is dat spirituele zorg een integraal onderdeel is van 
‘goede’ zorg. Zin en betekenis hoeven niet toegevoegd te 

worden aan zorg maar 
kunnen worden ontdekt 
in zorgpraktijken en 
zorgrelaties. Dit is wat 
we zichtbaar willen 
maken door middel van 
ons onderzoek op de 
twee afdelingen in het 
verpleeghuis.

‘Zij ziet mijn bezorgdheid’
Cliënt (92) 

‘Ik word geraakt door hun dankbaarheid’
Verzorgende (47) 

Methoden 
Het kwalitatief empirische deel van het onderzoek 
bestaat uit observaties, shadowing, semi-gestructureerde 
interviews en rondetafelgesprekken. Het onderzoek 
vindt plaats op een afdeling voor geriatrische revalidatie 
en op een somatische woonafdeling. Het loopt van 
september 2015 tot juni 2017. In totaal doen 24 mensen 
mee met de shadowing en interviews (12 zorgverleners 
en 12 bewoners/cliënten). Het materiaal wordt inductief-
thematisch geanalyseerd. Door de aanpak van 
Responsieve Evaluatie brengt het onderzoek op zichzelf 
al veel in beweging. In de rondetafelgesprekken houden 
de deelnemers (2x12 andere zorgverleners en bewoners/
cliënten) en de onderzoeker gezamenlijke waarden, 
betekenissen en interpretaties tegen het licht en leren zo 

van elkaar (Baur, Abma, 
Widdershoven, 2010). 
De theoretische 
inzichten die voortkomen 
uit de praktijkgegevens 
zijn daarmee de vrucht 
van een gezamenlijk 
proces van nadenken en 
praten over.

‘Zij besteedt persoonlijk aandacht aan mij’
Cliënt (84)

‘De levenswijsheid van oudere mensen boeit mij’
Therapeut (25)

‘De onderzoeker geeft mij het gevoel dat ik 
belangrijk ben’

Cliënt (62)

‘De openheid van de deelnemers geeft mij 
vertrouwen’
Onderzoeker (58)

Conclusies
Nog voordat het onderzoek helemaal is afgerond lijkt 
de conclusie gerechtvaardigd dat deze studie de zin-
dimensie van zorg versterkt doordat zichtbaar wordt 
gemaakt hoe deze werkt binnen zorgpraktijken. 
De dialogische benadering van Responsieve Evaluatie 
demonstreert hoe belangrijk de wederzijdse zorgrelatie 
is: niet alleen tussen professionals en cliënten, maar 
ook tussen cliënten onderling. Het meest belangrijk 
volgens de deelnemers, is de zorgrelatie tussen 
cliënten en hun familie / vrienden. Het gaat over 
van-waarde-zijn als persoon en je gewaardeerd voelen 

om wie je bent over en weer. Ook zorgverleners zijn 
kwetsbare mensen. Betekenis en spirituele kracht 
komen naar voren wanneer medische behandeling is 
ingebed in aandacht voor de existentiële zorgen van 
mensen . Daarmee bevestigt het praktijkonderzoek het 
theoretische uitgangspunt: aandacht voor de spirituele 
dimensie behoort tot het wezen van goede zorg. 
De geestelijk verzorger tenslotte ervaart het doen van 
onderzoek als een zinvolle bezigheid. Het vertoont 
gelijkenis met het verlenen van spirituele zorg: 
aandacht voor de mens achter de aandoening..

Doel
Het doel van deze kwalitatieve studie is te onderzoeken hoe zin en betekenis 
ontstaan binnen de relationele praktijken van zorg in een verpleeghuis. 
Het gaat om de ervaring van bewoners/cliënten én van zorgprofessionals. 
Met de opgedane inzichten willen we zorg verstaan en verbeteren als een 
gezamenlijke praktijk, waarvan de spirituele dimensie de essentie vormt. 

Het onderzoek zelf kan gezien worden als een zingevend 
proces. Het blijkt dat zowel cliënten als professionals heel 
graag meewerken om zorg beter te begrijpen en beter uit 
te kunnen voeren. Tegelijkertijd is het deelnemen aan het 
onderzoek voor hen zelf een waardevolle ervaring: ‘Ik was 
verrast dat jij zoveel belangstelling toonde voor mij en hoe 
ik mijn werk doe’ (verzorgende). ‘Ik voelde me trots en 

vereerd dat u mij wilde 
volgen en interviewen, 
dat ik u behulpzaam kon 
zijn’. (cliënt). 
Dezelfde reacties 
kwamen naar voren bij 
de voorbereiding en 
uitvoering van de drie 
rondetafelgesprekken 
met nieuwe deelnemers.
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‘Nu zie ik ook de gezichten bij diverse namen 
die ik digitaal langs zie komen.’

Adm. medewerker (37)

‘Interessant om iets te horen van het 
personeel. Zo leer je elkaar beter kennen.’
Cliënt (69)
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