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(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• -
• Vergoeding presentatie en 
reiskosten
• -
• -

Disclosure belangen C. Leget
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Hoe kijken we naar onze patiënten?

somatisch

sociaalpsycho-
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Het kleine meisje van meneer Linh
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Psychosociaal

• Traumatische gebeurtenis: kind en kleinkind overleden
• Ontheemd
• Stagnatie in rouwproces: ontkenning van de realiteit
• Tekenen van dementie

Interventie: nieuw thuis, goede verzorging en rouwtherapie
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Zingeving - spiritualiteit

• Wat houdt je gaande?
• Waar leef je voor? 
• Waar is je thuis?
• Wie ziet je staan? 
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Zingeving/Spiritualiteit
is de dynamische dimensie van het menselijke leven
die verband houdt met de wijze waarop personen
(individu en gemeenschap) 

betekenis, doel en transcendentie
ervaren, 
tot uitdrukking brengen, 
en/of zoeken

en de wijze waarop zij verbonden zijn met 
het moment, 
met zichzelf, 
met anderen, 
met de natuur, 
met datgene wat betekenisvol en/of heilig is.

(Nolan et al 2011)
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“Een grote meerderheid van de Nederlanders (82%) gaat 
nooit of bijna nooit naar de kerk en slechts 14% gelooft in 
een persoonlijke God. Voor veel Nederlanders is het 
christendom tot een onbekende of exotische wereld 
geworden.”

Zingeving – spiritualiteit - religie
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Aandacht

Begeleiding

Crisis
2006
2010
2018

De nieuwe richtlijn zingeving en 
spiritualiteit in de palliatieve fase
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klacht – behoefte – vraag – wens – …?  

lichamelijk

sociaalpsycho-
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Door de uitingen heen luisteren

existentieel

lichamelijk

sociaalpsycho-
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Rouw is het geheel van reacties…

lichamelijk

sociaalpsycho-

Verdriet, angst, 
agressie, schuld, 
machteloosheid, 
verwardheid, 
gespannenheid, 
concentratieverlies

Teruggetrokkenheid, 
vermijden situaties, 
eenzaamheid

Slaapproblemen, 
eetlust, hoofdpijn, 
energie verlies 

…die optreden 
na verlies van 
een persoon 
met wie een 
betekenisvolle 
relatie bestond

existentieel
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Hoe luister je?

lichamelijk

sociaalpsycho-

existentieel
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Luisteren in laagjes:

Somatisch Beschrijving van de 
werkelijkheid

Psycho- Ervaring en emoties

Sociaal Verbinding met levensverhaal, 
identiteit

Existentieel Krachtbronnen, inspiratie

M
eer intiem

 en verborgen
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De juiste houding
Ruimte in de zorgverlener
• luisteren: de vraag open 

aanhoren
• antwoorden: de vraag 

geopend teruggeven

Ruimte in de zieke
• beleving en emoties
• openen van nieuwe 

perspectieven
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Innerlijke ruimte

… in de zorgverlener

… in de vrijwilliger

… in de zieke

… in de naaste
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Wat is innerlijke ruimte niet?
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High five (Christiaan Rhodius)

“Ik heb geen kans onbenut gelaten en heb geknokt voor wat 
ik waard ben.” Ook nu zal ze elke mogelijkheid tot 
behandeling aangrijpen als deze er is. Maar tegelijkertijd zegt 
een stem in haar dat het nu wel genoeg is geweest. Ook 
andere stemmen laten van zich horen. De angst voor wat 
komen gaat. Het moeten achterlaten van haar dochters met 
wie ze een drie-eenheid is geworden na haar scheiding. De 
eigen manier van verwerken die ze alle drie hebben. De 
fricties die dat met zich mee kan brengen. Haar rol als 
moeder die wil zorgen en wil blijven zorgen. De grote steun 
die de casemanager vanuit Bardo Hospice is. De noodzaak te 
denken over de plaats waar je wil overlijden. Overlijden dat je 
helemaal niet wil, maar toch moet.
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Het is een kakafonie van stemmen. Een koor waarbij steeds 
weer een andere stem de boventoon zingt. Verwarrend, maar 
zeker niet ongebruikelijk bij mensen in haar situatie zo vertel ik 
haar. Als het lukt de veelheid aan stemmen inderdaad als een 
koor te zien, geeft het de mogelijkheid om elke stem aandacht 
te geven als deze de boventoon voert. In het gesprek lopen we 
samen de verschillende stemmen langs. (...)
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Wie ben ik en 
wat wil ik 
werkelijk?

Hoe ga ik om 
met het lijden?

Hoe kan ik 
afscheid nemen?

Hoe kijk ik terug 
op mijn leven?

Waar 
mag ik op 
hopen?
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Doen –
laten

Innerlijke
ruimte

Vergeven-
vergeten

Vasthouden
- loslaten

Geloven –
weten

Ikzelf –
de anderLijden

Afscheid

Autonomie

Hoop

Schuld
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1. Autonomie: mezelf en de ander

1
2

3
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2. Lijden: doen en laten

spiritueel

lichamelijk

sociaalpsycho-
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3. Afscheid: vasthouden en loslaten

zelfbeeld 
lichaam

dierbaren

bezit, 
positie
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4. Schuld: herinneren en vergeten
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5. Hoop: geloven en weten

‘niet weten’

evidence?

subjectief

‘objectief’

(‘weten’)

agnosticisme
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Dank voor uw aandacht

c.leget@uvh.nl
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