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Levensvragenmoeten serieus genomen worden
■Rijk geeft subsidie voor vijf gesprekken met geestelijk verzorgers

ZUIDWOLDE Steeds meer mensen wonen langer
zelfstandig, zij worden thuis verpleegd en ver-
zorgd. Door overheidsbeleid zijn mensen een-
zamer. Daarom is er ook in de thuissituatie
steeds meer behoefte aan hulp bij zingevings-
vragen. Dankzij rijkssubsidie is eerstelijns
geestelijke begeleiding nu kosteloos bereik-
baar.

„Minister De Jonge heeft ingezien
dat problemen rond zingevings-
vragen serieus genomen moeten
worden. Dat voelt wel als een er-
kenning”, beaamtdrs. Peter Korte-
kaasuit Zuidwolde.Al ruim10 jaar
heeft hij een zingevingspraktijk
en ruime ervaring in het begelei-
den van mensen met levenspro-
blemen en bestaansvragen. Hij
werkte in het onderwijs en daarna
langdurig als geestelijk verzorger
bij Defensie. Bij deze laatste werk-
gever heeft hij veel mensen bege-
leid, ook tijdens uitzendingen en
missies, zoals in Irak en Afghanis-
tan

Levensvragen
„Geestelijke verzorging is er voor
mensen die kampen met vragen
over de betekenis van hun leven
en wat hen overkomt. Ook wel
‘levensvragen’ genoemd. Levens-
vragen raken de zin van het le-
ven. Het zijn vragen die sterk
naar boven kunnen komen wan-
neer iemand temaken krijgt met
ongeneeslijke ziekte en een be-
perkte tijd van leven. Maar ook
bij verlies van werk, je partner of
verlies van mogelijkheden door
ziekte. Het kan ook gaan over ge-
loof en spiritualiteit. dat hangt af
van de levensvisie van de cliënt.
Levensvragen zijn heel persoon-
lijk”, legt Kortekaas uit.
Hij haalt een voorbeeld aan: „Eni-

ge tijd geleden had ik een vrouw
in de praktijk. Zij was in de 70,
haar dochter was overleden aan
kanker en ze hadden samen goe-
de gesprekken gehad. Toch wa-
ren er zaken niet afgerond. Haar
man had haar dochter namelijk
mishandeld. ‘Heb ik wel genoeg
gedaan om mijn dochter te be-
schermen tegen haar vader? Heb
ik het überhaupt wel goed ge-
daan?’ Het waren vragen waar ze
mee worstelde. Ik vroeg haar:
Zou je dochter vanuit de hemel,
de vrouwwas gelovig, nu liefde of
boosheid geven? Liefde was haar
antwoord. Dat werkte voor haar
heel helend.”
Zo heeft iedereen zijn eigen vra-
gen, geeft Kortekaas aan. „Wat
doe ik hier op aarde of in het ge-
val van een palliatieve cliënt: wat
betekent het levenseinde voor
mij?Moet ik nog dingen afhande-
len?Het gaat eromdatmensende
inzichten en competenties krij-
gen om hun eigen richting te
(her)vinden. Zich opnieuw ver-
bonden voelen met hun omge-
ving en te kunnen leven vanuit
hun bron.”
De individualisering van de zin-
beleving is volgens hem een ken-
merk van demoderne tijd. „Maar
dat betekent niet dat ook de le-
vensvragen verdwenen zouden
zijn uit ons menselijk bestaan.
Vroeg of laat komen we ze tegen,

met name bij tegenslag en ver-
driet: waaromgebeurt dit inmijn
leven en hoe ga ik hier mee om?”

Regionaal aanbod gebundeld
Op verzoek van de regering zijn
netwerken opgezet waarmensen
terecht kunnen. De netwerken
van Groningen en Drenthe en
Steenwijkerland werken daarin
samen. Sinds eindmaart is de site
gvthuis.nl geopend. Daar zijn alle
beschikbare geestelijk verzor-
gers uit de regio te vinden waar
men met levensvragen terecht

kan. „Iedereen van 50 jaar en ou-
der, mensen die ongeneeslijk
ziek zijn en hun naaste familie
kunnen sinds kort kosteloos tot
maximaal 5 gesprekken voeren
met een professional. Verwijzing
kan door een huisarts of maat-
schappelijk werk, maar om dat
het eerstelijnszorg is, is dat niet
nodig.”
Dat het nu net allemaal tot stand
komt in deze tijd is toeval, zegt
Peter Kortekaas verwijzend naar
de coronacrisis „Maar het is wel
een tijd waarin meer mensen te

makenhebbenmet eenzaamheid
en levensvragen.”
Zijn gesprekken gaan ‘gewoon
‘door. „Het is een kwestie van
goede afspraken maken. In prin-
cipe zijn de gesprekken face-to-
face. Dat kan thuis, maar ook in
de praktijk aan de Burgemeester
Tonckensstraat in Zuidwolde.”
Daar kunnen cliënten ook het
meditatiepad door het privébos
van Kortekaas wandelen. ■
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