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Overzicht

1. Wat moeten artsen of psychiaters nu ‘zingeving’ 

noemen? Enkele benaderingen en discussie met u.

2. Psychopathologie en religie/spiritualiteit: 
wetenschappelijke bevindingen in grote lijnen.

3. Proefballon of luchtballon: een multidisciplinaire 

richtlijn zingeving/spiritualiteit en psychische 

hulpverlening.

4. Scholing aan aios / nascholing katern  / Fowler.

5. Fowler’s Stages of Faith: actualisering?
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Zingeving: Smaling & Alma
(Waarvoor je leeft. 2010, p. 23) 

‘Zingeving is een persoonlijke verhouding tot de wereld 

waarin het eigen leven geplaatst wordt in een breder kader van samenhangende 
betekenissen, 

waarbij doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid en transcendentie worden 
beleefd, 

samen met competentie en erkenning, 

zodat ook gevoelens van gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren.’
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zingeving

WELBEVINDEN

ZINGEVING

spiritualiteit

RELIGIE
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NEEDS FOR MEANING 

Baumeister (Meanings of Life 1991; in Derkx, 2011)

Baumeister Alma & Smaling

Mooren

Derkx

1 Purpose Doelgerichtheid toekomst

2 Moral worth Morele rechtvaardiging juist handelen

3 Self-worth Eigenwaarde zelfrespect

4 Efficacy Competentie controle

‘The essence of meaning is connection’
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NEEDS FOR MEANING 
Baumeister (Meanings of Life 1991; in Derkx, 2011)

Baumeister Alma & Smaling

Mooren

Derkx

1 Purpose Doelgerichtheid toekomst

2 Moral worth Morele rechtvaardiging juist handelen

3 Self-worth Eigenwaarde zelfrespect

4 Efficacy Competentie controle

5 Comprehensibility Begrijpelijkheid waarom

6 Need to belong Connectedness Verbondenheid interpersoonlijk

7 Transcendence Transcendentie ↕↔



Christa Anbeek: OERVRAGEN
Anbeek & De Jong (2013). De berg van de ziel.
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God Van ultiem belang

Schepping De natuur die wij zijn

De mens: waarde, ellende De mens

Christologie, verzoening Het is zoals het is

H. Geest Luchtigheid

Kerk, gemeenschap Gebroken gemeenschap

Eschatologie Toekomst

GRENSERVARING
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Levensnarratief
(McAdams, bv. 2006; bv. The stories we live by 1993)

Een persoon creëert een ‘meaningful self’

door de individuele en sociale constructie 

van een samenhangend levensverhaal.

• Reconstrueren van het verleden + Anticiperen op de toekomst = 
- Identiteit
- Zingeving
- Samenhang

• Psychotherapie: therapeut helpt reconstructie 

• Wetenschap: 
- Constructivisme: structuur en vaste thematische componenten (plot)
- Positieve psychologie



Gauguin (1897): "D'ou venons-nous ? Que sommes-nous ? Ou allons nous ?" [Museum of fine arts, Boston]
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Martela & Steger 2016 (J Pos Psychol)
The three meanings of meaning in life

• Purpose

• Coherence

• Significance



Gauguin (1897): "D'ou venons-nous ? Que sommes-nous ? Ou allons nous ?" [Museum of fine arts, Boston]
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Martela & Steger 2016 (J Pos Psychol)
The three meanings of meaning in life

• Purpose

• Coherence

• Significance

motivational
cognitive
affective
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Afstudeerders: Anke Lauke (2014)
Geestelijke verzorging en herstelondersteunende zorg

• Interviews bij cliënten (n=5)  en verpleegkundigen (n=6)

• Zingevingcomponenten kómen voor, maar versnipperd

• De mogelijkheid om iets voor anderen te betekenen, wordt beleefd als grote 
zingevingsbron voor het herstelproces.

• Goede kansen voor scholing van herstelwerkers door geestelijk verzorgers: 



Sabine Crooijmans (2015)
In hoeverre behoort spirituele zorg tot de

professionaliteit van kinderverpleegkundigen?

Amalia kinderziekenhuis Nijmegen:
• N=38 kinderverpleegkundigen (29%)
• Meerderheid: affiniteit met spiritualiteit
• Velen komen er persoonlijk aan toe
• Vinden zichzelf niet goed onderlegd
• Weinig tijd

↑ Aspecten van spiritualiteit volgens 
Fitchett (2002), zoals herkend door 
de verpleegkundigen.

Situaties waarin levensthema’s   →
met kinderen aan bod komen
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Saskia de Waard (2016)
Een vergelijkend onderzoek naar de benaderingswijzen

van geestelijk verzorgers (GV n=5) en ervaringsdeskundigen (ED n=5)

ten aanzien van cliënten en de omgang met

zingeving, herstel en narratieve identiteit

Herstelprincipes GV+ED (beiden) : 
– Empowerment

– Leven voorbij de aandoening

– Hoop

– Zingeving (‘vuur weer vinden’)

– Verbondenheid

– Maatschappelijk herstel 

– Identiteit

– Zelfvertrouwen

– Uniek en persoonlijk proces (ED)

– Ervaringsdeskundigheid (ED)

– Tegengaan van stigmatisering (ED)

– Eigen verhaal …………… (niet?!)

15

Zingevingaspecten Derkx, GV+ED (beiden) : 
– Doelgerichtheid

– Competentie (‘keuzes’)

– Begrijpelijkheid (meest GV)

– Verbondenheid  (‘bondgenoot’)

– Morele rechtvaardiging (ED)

– Eigenwaarde

– Transcendentie (GV) ‘breder kader, rituelen, symboliek’

Zelfde basishouding GV en ED:
presentie, gelijkwaardigheid, acceptatie, openheid, vragen stellen

Narratieve benadering: 
haalbaar, weinig genoemd, te vanzelfsprekend?



Sterre de Jong (2018)
“Hoopverleners in de GGZ”

De visie van ervaringsdeskundigen (ED n=5) en geestelijk verzorgers (GV n= 5)

in de GGZ op interdisciplinaire samenwerking

Positief

• Kansrijk!

• ED maakt zingeving toegankelijk

• ED faciliteert GV

• Hoop

Kritisch

• Concurrentie?

• Kwetsbaarheid ED (volgens GV)?
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Model Interdisciplinary Collaboration

Laura Bronstein (Social Work, 2003)

1 Interdependence Onderlinge 
afhankelijkheid

++

2 Newly created
professional 
activities

1+1=3 • Groep

• Module

• Project

3 Flexibility Opzettelijke 
rolvervaging

~ GV door ED

X ED door GV

4 Collective ownership
of goals

Gezamenlijk
eigenaarschap

• Thema: verlies

• Zingeving

• Beetje ruimte

5 Reflection on 
process

Feedback Niet 

geformaliseerd



Elise van Schaik (2017)
Zingeving op de zorgboerderij

• Drie zorgboerderijen – multiple case-study

• Begeleiders (‘zorgboeren’), n=5

• Deelnemers (cliënten), n=7

• Oervragen Anbeek
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“En aan de beesten kun je 

je verhaal vertellen en (…) 

dan doen ze hun kop op je 

en dan is het goed.”



Marinde van Egmond (2015)
Het idee van ‘vermogen tot lijden’ van Viktor Frankl

en de behandeling van depressie 

• Personen die depressie hebben doorgemaakt n=5

• Depressie behandelaren n=5

• Lijden tijdens depressie: zinloos
– ‘breuk met alles wat je eerder deed en was’ (cliënten)

– ‘symptoom van depressie: geen zin meer ervaren’ (behandelaren)

• Achteraf: toch enig nut?
1. Ontdekkingen over wie je bent

2. Invoelend vermogen ↑

3. Leven op hoger niveau
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HOE nu VERDER?

Visie op functioneren doorontwikkelen

Kaders creëren: richtlijn / generieke module?

Samenwerkingspartners

Een kort acronym
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Existentiële thema’s

• Irvin D. Yalom (1980)

Dood

Vrijheid

Isolatie

Betekenisloosheid

V. van Bruggen (2018)

Identiteit
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Religiositeit (aangeduid als R, maar grotendeels ook op spiritualiteit toepasbaar)  
ingepast in het stress-kwetsbaarheidsmodel. 
Stippellijnen en ‘R-’ betekenen: ‘beschermen’. 
Doorgetrokken lijnen staan voor ‘versterken’.

Accredidact 4, 2016 (Braam & Verhagen)



• 9 studies (totaal over 2339 suïcides), 2000-2015

• VS (4x), China (2x), Hong-Kong, Hongarije, Bali

• Kerkbezoek (4x), Practicing (2x), R belangrijk (1x)

OR 0.39 (95%CI 0.21-0.71) 

ofwel ruim 2.5x lager

→beschermend effect

Meta-analyse: religie en suïcide

Wu e.a. (2015) PLoS ONE
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PSYCHOPATHOLOGIE

• Religieuze wanen
- ‘wanen met religieuze inhoud’
- ‘waanformatie’
- Jezuswaan

• Spirituele ervaring 
- Openbaring
- Desillusie

• Schuldgevoelens en existentiële eenzaamheid

• Religie als dwangneurose
- Compulsies / obsessies / blasfemie
- ‘Though-action-fusion’ (probability / moral)

• Schizotypie
- eigenaardige denkbeelden / magische overtuigingen
- Ongewone perceptuele waarnemingen



Oyebode (2008). Sim’s

symptoms in the mind.
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William James (1902):
‘By their fruits ye shall know them, not by their roots’

* qua gebrek aan samenhang, 

balans en diepte

*
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Multidisciplinaire Richtlijn of Generieke Module:

Zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit, 

existentiële thema’s en psychische gezondheid

‘Hoofdstukindeling’ concept
1. Waarden bepaling

1. Moreel
2. Existentieel
3. Cultuursensitiviteit
4. Levensfases

2. Zorg: fases en rollen

1. Diagnostiek
2. Behandeling
3. Rehabilitatie
4. Herstel
5. Teams: affiniteit & professionaliteit
6. Scholing & onderwijs

3. Begeleidingsproces

1. Presentie (‘vrijplaats’)
2. Interventies
3. Consultatie naar behandelaren
4. Instellingsgericht : bv . moreel beraad
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4. Samenwerking

1. Binnen GGZ-circuits

2. Regionaal

3. Ambulante geestelijke begeleiding

5. Relatie tot andere richtlijnen

MDR Spiritualiteit & Palliatieve zorg

MDR Diagnostiek en behandeling 
suïcidaal gedrag 

GM  Herstelondersteuning

Consensus statement WPA (2015)

Braam A.W. (2017). Towards a Multidisciplinary Guideline 

Religiousness, Spirituality and Psychiatry: What do we 

need? Mental Health, Religion and Culture 20, 579-588.
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4. Samenwerking

1. Binnen GGZ-circuits

2. Regionaal

3. Ambulante geestelijke begeleiding

5. Relatie tot andere richtlijnen

MDR Spiritualiteit & Palliatieve zorg

MDR Diagnostiek en behandeling 
suïcidaal gedrag 

GM  Herstelondersteuning

Consensus statement WPA (2015)

Braam A.W. (2017). Towards a Multidisciplinary Guideline 

Religiousness, Spirituality and Psychiatry: What do we 

need? Mental Health, Religion and Culture 20, 579-588.



MDR / GM – draagvlak?

Professionele netwerken: 

– Psychiaters

– Verpleegkundigen

– Psychologen - psychotherapeuten

– Geestelijk verzorgers

– Ervaringsdeskundigen

Federatie Zingeving & Geestelijke Gezondheid FZGG

Kernleden:

• KSGV https://www.ksgv.nl/ … al lid?
• CVPPP http://cvppp.nl/ … al lid?
• KICG https://www.kicg.nl/
• Stichting Psychiatrie en Religie

& gastleden



Een acronym

• Easy

• Listen about

• Meaning is normal

• Or ask Others

=ELMO
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ELMO: zingeving & humanisering

34

Iedere cliënt die zit met vragen of 

symptomen op gebied van 

bestaansvragen

…

komt verdere evaluatie toe 

met betrekking tot het herstel.
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Het project van de UvH | 36

Scholing 

Psychiatrieonderwijs.nl (NVvP) voor aios psychiatrie, facultatief

• Module Filosofie, Ethiek & Levensbeschouwing
- Handboek Psychiatrie, religie en spiritualiteit. Verhagen & Van Megen. 

De Tijdstroom uitgeverij, 2012. Opgegeven pagina’s volgens de leeswijzer. 
- Lomax et al. (2011). Perspectives on ‘Sacred Moments’ in Psychotherapy. Am J 

Psychiatry 168:1

• (Paranormale) Ervaringen delen, over een drempel, vertrouwen

• Interview met een patient herstelfase (Mink de Vries): de ‘both / and’ benadering

• Interview met een ervaringsdeskundige: ‘Jesa’ – over betekenisgeving en herstel

• Quizvragen over boekfragmenten uit het Handboek Psychiatrie, religie en 
spiritualiteit (2012)

• Religieuze anamnese afnemen
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Scholing 

Nascholingskatern ‘AccreDidact’ 

(psychiaters 2016; POH-GGz 2018)

Casuistiek

Mw de Koning bij de POH-GGz: ‘God laat mensen alleen’
‘Ik zit hier als koning Salomo’
‘Ine laat het stuur maar los’
Lomax et al. 2011 – vertaling ‘Moments of Meeting’

Thematiek

Plaatsbepaling en ethische overweging: 
WPA position statement R/S and psychiatry

Psychopathologie
In gesprek komen over religie en spiritualiteit
Religie en spiritualiteit in het behandelcontact
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James Fowler (1981)
Stages of Faith; the psychology of human 

development and the quest for meaning. 

Stage of Faith Eigenschappen leeftijds-

categorie:

1. Intuitive-Projective Imitatie en verbeelding 3-7 jaar

2. Mythic-Literal Verhalen en concrete wederkerigheid Basisschool

3. Synthetic-Conventional Wereldbeeld komt tot stand, beïnvloed door significante anderen Adolescent

4. Individuative-Reflective Eigen veronderstellingen worden bekritiseerd en een nieuw 

wereldbeeld wordt gekozen

Jongvolwassene

5. Conjunctive Herwaardering van vroege symbolen en aanvaarding van het 

dialectische en paradoxale

Middelbare leeftijd

6. Universalising Zelfoverstijgend, inclusief activisme Zeldzaam
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James Fowler (1981)
Stages of Faith; the psychology of human 

development and the quest for meaning. 

~ Stage of faith Steekwoord 

0 <3 Undifferentiated Vertrouwen 

1 3-7 Intuitive – projective Verbeelding 

2 7-12 Mythic – literal Narratief 

3 12+ Synthetic – conventional Conformerend, tacit 

4 21+ Individuative – reflective Kritische reflectie, demythologiserend 

5 35+ Conjunctive Paradoxen integreren, dialectisch 

6 ? Universalizing Verlichting, altruïsme 
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Workshop voor aios: Stages of Faith

• vaardiger raken in communiceren over religiositeit en spiritualiteit, met name waar 
het gaat om het hanteren van de eigen plaatsbepaling ten aanzien van religiositeit

• morele dilemma’s over verschillen t.a.v. religiositeit nader onderkennen, ook waar het 
gaat om intolerantie vanuit kritisch vermogen 

• kennis nemen van enkele beginselen in de godsdienstpsychologie, zoals toepassing 
van ontwikkelingsstadia en object-relatie leer op religiositeit



Overzicht
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