
FORMULIER BEKENDMAKING ONDERZOEK GEESTELIJK VERZORGING 
 

Dit formulier verzenden aan Richart.Huijzer@radboudumc.nl , secretaris Commissie Wetenschap 

Naam  Nico A. van der Leer 

Adres Indus 59 

 Mail  nico@vanderleeradvies.nl 

Mobiel 06 46 35 36 41 

Telefoon Werk 078 652 88 88 

Naam Onderzoek 

 

 

 Zinvolle Zorg 

 Een theoretische en empirisch onderzoek naar het ontstaan van zin binnen de 

zorgrelatie en de rol van de geestelijk verzorger 

Onderzoek is ondergebracht 

bij (universiteit): 

- Promotores?  

- Projectpartners?  

(bijv. zorgkoepel, werkgever) 

1
e
 promotor prof. dr. Carlo Leget, UvH Utrecht 

2
e
 promotor prof. dr. Ruard Ganzevoort VU Amsterdam 

co-promotor dr. Vivianne Baur, UvH Utrecht 

 

in opdracht van Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht 

Korte beschrijving van het 

onderzoek met indien moge-

lijk een link naar meer 

informatie 

 

(max 300 woorden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraagstelling (hoofdvraag) 

Op welke manieren kan de zorgrelatie voor zorgverleners  en zorgvragers 
in de ouderen- en verpleeghuiszorg bijdragen aan het ervaren van zin, en 
wat kan de rol van de geestelijk verzorger zijn in dit proces? 

 

Doelstelling 

Het primaire doel van het onderzoek is om te komen tot de ontwikkeling 
van een concept ‘zinvolle zorg’ dat recht doet aan de zingeving en zinbe-
leving van zowel zorgverlener als zorgvrager. Het secundaire doel is om 
een visie te ontwikkelen op wat in dit kader de rol van de geestelijk 
verzorger kan zijn. 
 

Methode 

Het kwalitatief empirische deel bestaat uit (participerende) observaties, 
shadowing, semi-gestructureerde interviews en focusgroepen. In totaal 
zullen 24 personen worden geinterviewd (12 zorgverleners en 12 bewo-
ners) op 2 afdelingen in het verpleeghuis, de revalidatie en de woonafde-
ling. De data worden geinterpreteerd via een inductieve thema-analyse, 
vanuit Grounded Theory. De theoretische inzichten zijn de vrucht van een 
dialogisch zoekproces van onderzoeker en participanten samen, volgens 
de methodiek van Responsive Evaluation. In dit actie-onderzoek doet de 
onderzoeker volop mee met zijn eigen beleving en reflecties.   
 
Beoogde resultaten 

Door inzicht in de wijze waarop de zorgrelatie bron van zin is, kan nagedacht 
worden over wat dit betekent voor de inrichting van (geestelijke) zorg, zowel 
inhoudelijk als praktisch. Als zodanig kan het onderzoek  een bijdrage leveren 
aan de conceptuele en empirische onderbouwing van de aandacht voor de 
betekenisdimensie van zorg. Daarmee zal het vakgebied van de geestelijke 
verzorging kunnen worden versterkt.  
 
Typering onderzoek in 5 trefwoorden 

Zingeving; spiritualiteit; zorgrelatie; geestelijk verzorger; ouderenzorg 

Datum geplande afronding 

onderzoek 

Empirisch deel loopt van sept 2015-juni 2017 

Geplande afronding van het promotieproject: medio 2019 

  

Datum indiening PhD proposal aan de UvH dateert van juni 2013 
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