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1. Inleiding op het onderzoek 
 

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen ontwikkelt in opdracht van het Kwaliteitsinstituut 

een kwaliteitstandaard ‘omgaan met levensvragen voor ouderen in de langdurige zorg’ voor 

organisaties in de ouderenzorg. Deze standaard beoogt een document met richtlijnen en 

handreikingen te worden die zorgorganisaties kunnen gebruiken om aandacht voor zingeving en 

levensvragen in de organisatie te borgen. Voor het ontwikkelen van de kwaliteitstandaard maakt het 

Expertisenetwerk gebruik van de praktijkervaringen die met experimentorganisaties worden 

opgedaan in het kader van het zogenoemde experimentenprogramma van het Expertisenetwerk. 

Deze experimentorganisaties zijn zorgorganisaties in de ouderenzorg die deelnemen aan een pilot 

aangaande omgaan met levensvragen. 

Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de standaard heeft het Expertisenetwerk 

Levensvragen en Ouderen de Universiteit voor Humanistiek gevraagd een kleinschalig onderzoek te 

verrichten naar de manier waarop betrokken zorgorganisaties voor ouderen ‘omgaan met 

levensvragen’ en welke effecten dit heeft op betreffende ouderen en de zorgverleners. Dergelijk 

onderzoek is tot op heden niet verricht. Wel is er onderzoek gedaan naar zingeving in algemenere 

zin, maar niet over (omgaan met) levensvragen, al dan niet in de ouderenzorg. Gezien de beperkte 

omvang van het onderzoek - vijf weken fte in de huidige, eerste fase in 2013 en eenzelfde beoogde 

tijdsinzet in de volgende fase in 2013/2014 – zullen deze grote thema’s vooral op exploratieve wijze 

worden verkend op bruikbare informatie voor de kwaliteitstandaard. De nieuwe kwaliteitstandaard is 

op zich zelf al pionierswerk en dit onderzoek beoogt daar inhoudelijke en methodische bouwstenen 

voor aan te dragen.  

Inhoudelijk gaat het om informatie vanuit het veld over de manier waarop men omgaat met 

levensvragen en welke ‘eisen’ het omgaan met levensvragen (impliciet) stelt aan personeel en sociale 

omgeving. Van deze verkenning wordt in het huidige rapport verslag gedaan.  

Methodisch betreft het een exploratie van manieren waarop de kwaliteit van ‘omgaan met 

levensvragen’ en de effecten ervan in beeld kunnen worden gebracht. De huidige, eerst 

onderzoeksfase zal daartoe eerste ideeën opleveren die mogelijk relevant zijn voor de tweede fase 

waarin de methodisch bouwstenen verdere aandacht krijgen. Het onderzoek wordt aldus in twee 

fasen uitgevoerd, waarbij de huidige rapportage eveneens de overkoepelende probleemstelling en 

theoretische uitgangspunten weergeeft. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door een team bestaand uit Wander van der Vaart (projectleider,  

onderzoeker), Rosanna van Oudenaarden (onderzoeker), Claudy Weijers (onderzoeksassistent) en 

Marinde van Egmond (onderzoeksassistent) (meer details achterin de rapportage). 
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2. Probleemstelling: onderzoeksdoelen en onderzoeksvragen 
 

Middels het genoemde experimentenprogramma hoopt het Expertisenetwerk op langere termijn te 

bereiken dat ouderen meer en betere ondersteuning krijgen, dat beroepskrachten en vrijwilligers 

hun deskundigheid in omgaan met levensvragen verbeteren en dat bestuurders leren de omgang 

met levensvragen in de organisatie in te bedden. Dit experimentenprogramma vormt het kader 

waarbinnen het Expertisenetwerk werkt aan de kwaliteitstandaard ‘omgaan met levensvragen’.  

 

De ontwikkeling van de kwaliteitstandaard vindt plaats in twee projectjaren. Het eerste projectjaar 

(oktober 2012 – september 2013) richt zich op de ontwikkeling van een eerste conceptstandaard 

(met medewerking van de twee zorgorganisaties). Het tweede projectjaar (oktober 2013 – 

september 2014) betreft de toetsing en nadere uitwerking van de conceptstandaard en onderzoek 

naar de effecten van ondersteuning bij levensvragen bij cliënten en medewerkers (met medewerking 

van twee aanvullende zorgorganisaties). De tekst voor de conceptkwaliteitstandaard (oktober 2013) 

en de definitieve standaard (oktober 2014) wordt opgesteld door het Expertisenetwerk (i.c., M. 

Cuijpers en C. Begemann).  

 

Het onderzoek sluit aan bij bovenstaande twee projectjaren en kent aldus twee fasen. De 

onderzoeksdoelen en onderzoeksvragen zijn overkoepelend, sommige zullen dan ook deels in beide 

fasen aan de orde zijn.  

 

Dit opdrachtonderzoek heeft de volgende doelen: 

- ingrediënten en onderbouwing leveren voor keuzen die in de kwaliteitstandaard ‘omgaan 

met levensvragen’ gemaakt worden; 

- exploreren van manieren om ‘omgaan met levensvragen’ en van manier om de kwaliteit 

daarvan vast te stellen (doel: het daartoe ontwikkelen van methoden); 

- exploreren van manieren om het effect van de gehanteerde aanpak te kunnen inschatten 

(doel: het daartoe ontwikkelen van methoden en maatstaven); 

- bovenstaande betrekken op het niveau van de organisatie (beleid, structuur, omgeving, 

inrichting, bestuurders), het verzorgend personeel (professioneel en vrijwilligers) en de 

cliënten en hun sociaal netwerk (familie, vrienden).  

 

De vraagstelling luidt:  

Hoe gaan zorgorganisaties voor ouderen om met levensvragen, welke eisen stelt dat aan het 

personeel en andere betrokkenen, en welke effecten heeft deze omgang op de kwaliteit van leven 

van ouderen en wat zijn mogelijke consequenties voor het ontwikkelen van een professionele 

kwaliteitstandaard? 

Deze vraagstelling dient gelezen te worden binnen het kader van de beperkte onderzoeksopdracht, 

zoals hiervoor geschetst in de ‘Introductie op het onderzoek’. Hetzelfde geldt voor de onderstaande 

deelvragen die we onderscheiden ter specificering van het onderzoek. 

 

Fase 1 

1. Op welke manier gaan bestuurders, beleidsmedewerkers en verzorgend personeel in 

zorgorganisaties voor ouderen om met levensvragen? 

2. Welke eisen stelt het omgaan met levensvragen aan de professionaliteit van het personeel en 

aan de betrokkenheid van het sociale netwerk van cliënten? 

 

Fase 2 (+ Fase 1 eerste scan) 

3. Op welke wijze kan de kwaliteit van omgaan met levensvragen worden bepaald? 

4. Op welke wijze kan de kwaliteit van leven van ouderen in zorgorganisaties worden bepaald?  
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Fase 2  

5. Welke indicaties zijn er op te stellen voor effecten van de gehanteerde omgang met 

levensvragen op de kwaliteit van leven van ouderen?  

 

Fase 1+2  

6. Wat zijn mogelijke consequenties van bovenstaande voor het ontwikkelen van een professionele 

kwaliteitstandaard? 

 

Deze rapportage betreft het eerste projectjaar en beperkt zich tot de uitwerking van de 

probleemstelling en het theoretisch kader en de behandeling van deelvragen 1, 2 en 6. De resultaten 

zullen aanvullend verkend worden vanuit het perspectief van deelvragen 3 en 4, om te bezien of 

indicaties voor ‘kwaliteit’ te herkennen zijn die mogelijk in fase 2 opgenomen kunnen worden. 

Deelvraag 6 wordt behandeld in de discussie van het concluderend hoofdstuk. 

 

Wanneer in onderzoeksvragen gesproken wordt over zorgorganisaties, worden de twee organisaties 

bedoeld die momenteel deelnemen aan de pilot ‘Omgaan met levensvragen’ (in dit verslag zijn de 

organisaties geanonimiseerd en worden aangeduid met ‘Organisatie A’ en ‘Organisatie B’). De 

deelvragen zijn niet gelijkwaardig van aard: sommige zijn voorwaardelijk voor andere en krijgen 

hiermee overeenkomend een andere nadruk in de analyse. 

 

In het volgend hoofdstuk schetsen we een theoretisch kader voor dit onderzoek door ‘omgaan met 

levensvragen’ te verbinden aan de concepten ‘zingeving’, ‘existentiële nood en voldoening’ en 

‘levensgebeurtenis’. Voor een goed begrip geven we hier de definities die we voor deze concepten 

hanteren. 

- Zingeving: een proces van oriëntatie of heroriëntatie op en in het leven. Een zingevingskader 

wordt hierbij opgevat als een oriëntatiegeheel waarbinnen mensen betekenis geven aan hun 

leven en hun leven als zinvol ervaren. 

- Levensvragen: omvattende existentiële vragen over het leven en onze plaats in de wereld. 

Het gaat onder meer om wat het betekent mens te zijn, wat onze plaats is in de kosmos, hoe 

we in de wereld kunnen staan, wat we voor waar en waardevol houden, hoe we op 

menswaardige wijze kunnen samenleven, en wat het leven de moeite waard maakt geleefd 

te worden. Wij hanteren in deze rapportage bestaansvragen en levensvragen als 

synoniemen.  

- Existentiële nood/voldoening: acute en indringende stagnering/voldoening van 

zinervaring/het proces van zingeving.  

- Levensgebeurtenis: belangrijke gebeurtenis in het leven van bewoners van zorgorganisaties.  

 

Het theoretisch kader zal in beide fasen van het onderzoek een leidraad zijn voor de dataverzameling 

en data-analyse. 
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3. Theoretisch kader rondom ‘levensvragen’ 
 

a. Zingeving 

In het door de Universiteit voor Humanistiek
1
 uitgegeven boek Waardevolle wetenschap (Alma en 

Lensvelt-Mulders, 2010) wordt een duidelijke verbinding gelegd tussen zingeving en oriëntatie, zoals 

dit ook in veel relevante bronnen gebeurt. Zingeving is een proces van oriëntatie of heroriëntatie op 

en in het leven (cf., Mooren, 2010). Een zingevingskader wordt hierbij opgevat als een 

oriëntatiegeheel waarbinnen mensen betekenis geven aan hun leven en hun leven als zinvol ervaren. 

Gewoonlijk gebeurt zingeving min of meer vanzelfsprekend, op ongereflecteerde wijze. Tot het 

expliciet stellen van zin- of levensvragen kom het doorgaans pas ‘wanneer de zinbeleving stagneert, 

bijvoorbeeld wanneer het leven problematisch is en er verandering nodig is, of wanneer men een 

gevoel van leegte heeft doordat diepere behoeften onbevredigd blijven, of wanneer iemand 

getroffen wordt door een ernstige levenservaring’ (Alma, Derkx en Suransky, 2011).  

 

In diverse humanistieke bronnen over zingeving worden componenten genoemd die samen een 

zinvol leven vormen, en waarvoor een zingevingskader mogelijkheden biedt: doelgerichtheid 

(purpose), morele rechtvaardiging (moral worth), eigenwaarde (self-worth), competentie (efficacy, 

control), begrijpelijkheid (comprehensibility, coherence), verbondenheid en transcendentie (Derkx, 

2011). De zin of zinloosheid van iemands leven kan worden opgevat als de optelsom van alle 

manieren waarop hij of zij deze zeven ‘zinbehoeften’ – zoals ze ook wel worden genoemd – al dan 

niet weet te bevredigen (idem). Een korte toelichting op deze zinbehoeften: 

- De behoefte aan doelgerichtheid houdt in dat men behoefte heeft het actuele handelen te 

interpreteren in relatie tot toekomstige of mogelijke toestanden die waardevol zijn. Dit 

draait met andere woorden om levensperspectieven.  

- De behoefte aan morele rechtvaardiging betekent dat mensen de behoefte hebben dat hun 

handelen en manier van leven en de doelen die zij nastreven moreel juist of gelegitimeerd 

zijn.  

- De behoefte aan eigenwaarde houdt in dat mensen zichzelf positief willen kunnen 

waarderen – niet alleen wat ze doen maar ook wie ze zijn. Eigenwaarde ontstaat veelal op 

basis van zelfevaluaties ten opzichte van anderen.  

- De behoefte aan competentie verwijst naar de behoefte van mensen om te geloven of 

denken dat ze zelf iets te zeggen hebben over hun leven en dat hun leven hen dus niet 

zomaar overkomt maar dat ze er een zekere controle over hebben. Deze controle kan twee 

vormen aannemen: ofwel men past de omgeving aan aan wat men wil, of men past zich aan 

de omgeving aan. Dat laatste is interpretatieve controle: het begrijpen waarom of waardoor 

iets gebeurt levert een ervaring van competentie of beheersing op.  

- De behoefte aan begrijpelijkheid. Mensen hebben er behoefte aan de werkelijkheid waarin 

ze leven te begrijpen en gebeurtenissen te verklaren. Het creëren van een coherent verhaal 

over het eigen leven tegen een bredere achtergrond, maakt het leven van de betrokkene 

begrijpelijk en hanteerbaar, het verschaft identiteit en continuïteit.  

- De behoefte aan verbondenheid verwijst naar de behoefte van mensen om in contact te 

staan met anderen, om zich te verenigen en om zich over te geven aan de/een ander die ook 

als ‘ander’ ervaren wordt. 

                                                
1
 Vanwege de achtergrond en expertise van de onderzoekers wordt ten behoeve van het theoretisch kader 

geput uit een breed scala bronnen. Humanistiek is een multi- en interdisciplinaire menswetenschap, die zich 

richt op vragen over levensbeschouwing, zingeving en de inrichting van een humane samenleving. Ze put uit de 

filosofie, psychologie, pedagogiek, sociologie, religie- en cultuurwetenschappen, sociaal-politieke 

wetenschappen en onderzoeksleer. Daarbij vormen humanistische tradities en waarden een belangrijke 

inspiratiebron. 
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- De behoefte aan transcendentie is de behoefte het alledaagse, het voor de hand liggende, 

het bekende en het vertrouwde te overstijgen, en het exploreren van en reiken naar het 

nieuwe, het andere, het onbekende.  

Deze zinbehoeften zijn onderling met elkaar verbonden en overlappen elkaar deels.  

 

Van belang is dat zingevingsprocessen niet alleen cognitief of mentaal zijn, maar ook affectief en 

normatief geladen zijn. Zingeving is met andere woorden niet alleen inzicht, maar ook affectieve 

relaties met de sociale omgeving. Anders gezegd: zingeving is niet alleen uitkomst van intellectuele 

en praktische activiteit, maar ook van geraakt-kunnen-worden en (soms) verzoening met wat 

onvermijdelijk is (Domeinspecifiek referentiekader Humanistiek, 2013).  

 

Het proces van zingeving vervult twee taken: ‘oriëntatie (kan ik iets herkennen, begrijpen?) en 

evaluatie (is het voor mij van belang, past het bij me?). In het overleven zijn mensen doorlopend op 

deze twee taken betrokken’ (Mooren, 1999). Zingeving draait hiermee om het creëren van 

samenhang in ervaringen, om betekenisvolle verbanden (idem).  

 

b. Levensvragen 

Zoals hierboven is aangegeven, gebeurt zingeving gewoonlijk min of meer vanzelfsprekend. Soms 

echter dwingen ingrijpende gebeurtenissen of levensomstandigheden de mens om zich te bezinnen 

op wie hij is en hoe hij zijn leven vorm wil geven (Mooren, 2010). Bij een dergelijk proces van 

oriëntatie of heroriëntatie ‘worden actuele ervaringen, omstandigheden en gebeurtenissen, alsook 

het eigen verleden, geëvalueerd tegen de achtergrond van mogelijke antwoorden op wat 

‘bestaansvragen’ genoemd kunnen worden: omvattende vragen over het leven en onze plaats in de 

wereld. Het gaat onder meer om wat het betekent mens te zijn, wat onze plaats is in de kosmos, 

hoe we in de wereld kunnen staan, wat we voor waar en waardevol houden, hoe we op 

menswaardige wijze kunnen samenleven, en wat het leven de moeite waard maakt geleefd te 

worden (idem)’. 

 

De vraag waar mensen hun zinervaring aan ontlenen – en waar bestaansvragen dus op gericht zijn – 

wordt door diverse auteurs verschillend beantwoord (cf. : Alma en Smaling 2010; Baumeister, 1991; 

Baumeister & Vohs, 2005; Derkx, 2011; Mooren, 1998). Wanneer mensen geconfronteerd worden 

met bestaans-/levensvragen, doet de noodzaak zich voor zich te (her)oriënteren en samenhang te 

creëren op en binnen een aantal fundamentele aspecten in het leven, zoals door Derkx benoemd: 

doelgerichtheid, morele rechtvaardiging, eigenwaarde, competentie, begrijpelijkheid, verbondenheid 

en transcendentie. Dit structureren, oriënteren en creëren van samenhang zijn basisfuncties van het 

vertellen van verhalen (narrativiteit). Praten over levensvragen met patiënten en bewoners maakt 

dus ‘dat die gesprekken in zich een bijdrage leveren aan de zinervaring van mensen: het vertellen van 

het levensverhaal maakt de wereld en de eigen lotgevallen begrijpelijker en versterkt de ervaring van 

‘efficacy’ door ‘interpretatieve controle’ te bevorderen’ (Mooren, 1999).  

 

Een aanvullende relevante bron met betrekking tot zingeving, zinervaring en het omgaan met 

levensvragen, is Yalom (Yalom & Yalom, 1998). Yalom onderscheidt vier ‘ultimate concerns’ of 

existentiële thema’s waar ieder mensenleven mee geconfronteerd wordt: dood, vrijheid, existentiële 

isolatie of eenzaamheid, en (de angst voor) betekenisloosheid. Deze ultimate concerns hebben te 

maken met existentiële conflicten.  

Het existentiële conflict bij de dood is de spanning tussen je bewustzijn van de 

onvermijdelijkheid van de dood en de wens om voort te blijven bestaan.  

Existentieel gezien betekent vrijheid – de tweede ultimate concern – dat er geen externe 

structuur bestaat. In een ongestructureerde wereld moet de mens structuur aanbrengen in zijn 

leven, en is hij volledig verantwoordelijk voor zijn keuzes en zijn handelen. In deze zin betekent 

vrijheid dat er geen grond onder ons is. Er is alleen een afgrond, een leegte, niets. Deze vrijheid is 
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angstaanjagend. Het existentiële spanningsveld hier is de behoefte van de mens aan een dragende 

grond en structuur, terwijl er in onze cultuur vanuit gegaan wordt dat die dragende grond er niet is. 

Existentiële isolatie is een zeer fundamentele isolatie: een isolatie van andere wezens, maar ook 

van de hele wereld. Hoe dichtbij we ook bij elkaar kunnen komen, er zal altijd een onoverbrugbare 

kloof bestaan tussen ons, anderen en de omgeving. Het existentiële conflict bij deze ultimate concern 

bestaat uit de spanning tussen ons bewustzijn van deze absolute isolatie en onze behoefte aan 

contact en bescherming en onze behoefte om onderdeel te zijn van een groter geheel. 

Het vierde en laatste ultimate concern dat Yalom noemt, betreft betekenisloosheid. Het 

existentiële conflict betreft hier het dilemma van een zinzoekend wezen die geworpen is in een 

wereld die geen zin of betekenis heeft. 

 

Omdat we in ons onderzoek niet alleen aandacht willen besteden aan negatieve aspecten van 

zingeving, maar ook aan positieve zinervaringen, zullen we in interviews ook aandacht besteden aan 

de tegenovergestelde thema’s van de ultimate concerns van Yalom: leven (geboorte), 

grond/structuur, verbondenheid en betekenisvolheid.  

 

c. Existentiële nood en existentiële voldoening 

Existentiële nood zouden we nu op kunnen vatten als de beleving dat zingeving of de ervaring van 

samenhang en oriëntatie stagneert (cf., Alma, Derkx en Suransky, 2011). Van existentiële voldoening 

is dan sprake op momenten waarop deze zingeving en samenhang juist sterk wordt beleefd. 

Van existentiële nood zou – gebruikmakend van de zeven behoeften die Derkx (2011) hanteert – 

sprake zijn wanneer een of meer van de volgende behoeften niet bevredigd worden/aspecten niet 

gerealiseerd worden: de behoefte aan doelgerichtheid, de behoefte aan morele rechtvaardiging, de 

behoefte aan eigenwaarde, de behoefte aan competentie, de behoefte aan begrijpelijkheid, de 

behoefte aan verbondenheid, en de behoefte aan transcendentie.  

Vanuit het perspectief van Yalom en diens ‘ultimate concerns’ is sprake van existentiële nood 

wanneer mensen zich geconfronteerd zien met een of meer van de door hem onderscheiden 

existentiële thema’s en daar niet goed mee uitkomen: dood, vrijheid en grondeloosheid, 

eenzaamheid, en betekenisloosheid. In beide benaderingen kan het positieve tegendeel van 

bovenstaande duiden op existentiële voldoening. 

 

d. Levensgebeurtenissen 

Uitgaande van een concept van ‘zingeving’ dat ‘samenhang in het leven’ en ‘interconnectie tussen 

levensgebeurtenissen’ als kernelementen heeft (Derkx, 2011), wordt in dit onderzoek expliciet 

gekeken naar de rol en kenmerken van levensgebeurtenissen voor deze groep ouderen. In het 

ervaren van samenhang speelt zowel de retrospectieve (her)waardering en (her)structurering van 

het verleden een rol evenals verwachtingen voor de toekomst (Sommer and Baumeister, 1998). 

Daarbij kunnen levensgebeurtenissen enerzijds functioneren als gebeurtenissen die ‘zingeving’ 

verstoren (waarna deze hersteld moet worden) en anderzijds als ijkpunten waaromheen samenhang 

in het leven wordt gecreëerd (Baumeister and Vohs, 2005; King and Hicks, 2009).  

Belangrijke levensgebeurtenissen hebben effect op de zinervaring van mensen. Voorbeelden, 

vertaald naar de context van zorgorganisaties: geboorte van een (klein)kind, huwelijk, scheiding, 

verlies, ziekte, verjaardagen, sterfgeval/suïcide van een medebewoner, verhuizing van eigen woning 

verpleeg- of verzorgingshuis, relatieproblemen.  
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4. Onderzoeksopzet en methoden 
 

Onderzoeksopzet 

 

De opzet van het onderzoek wordt op hoofdlijnen bepaald door de aard van het 

experimentenprogramma van het Expertisenetwerk. Het belangrijkste kenmerk is dat de huidige 

onderzoeksfase richt zich op de twee, in dit verslag geanonimiseerde, organisaties ‘A’ en ‘B’ die 

momenteel deelnemen aan de pilot ‘Omgaan met levensvragen’. In het volgend hoofdstukje wordt 

van elk een profiel beschreven.  

Een tweede belangrijk kenmerk van de onderzoeksopzet is dat er op drie niveaus wordt gekeken 

naar het ‘omgaan met levensvragen’: dat van de organisatie, het verzorgend personeel en de cliënt 

en diens sociale netwerk. Een aanvullend relevante kenmerk is de aandacht voor de rol van geestelijk 

verzorgers.  

Een derde bepalende kenmerk is dat het experimentenprogramma een projectomgeving kent 

met ‘actoren’ die inhoudelijk in het onderzoek worden benut voor het verkrijgen van informatie en 

adviezen. Dit betreft een stuurgroep met daarin leden van kernpartners van het netwerk (LOC, 

Humanistisch Verbond, Agora, Actiz en Vilans); een expertgroep bestaande uit onderzoekers, 

organisatiedeskundigen en vertegenwoordigers van het cliëntenperspectief; en een leernetwerk 

waarin andere zorgorganisaties deelnemen om kennis en ervaringen gedurende het experiment met 

het werkveld te delen.  

Daarbij is het Expertisenetwerk verantwoordelijk voor het verzorgen van toegang tot 

organisaties, personen en documenten die voor het onderzoek geraadpleegd moeten worden. In de 

volgende paragrafen worden meer details van de dataverzameling beschreven. 

 

Het onderzoek heeft een kwalitatieve opzet. Het gaat hier niet om het geven van een representatief 

beeld van de populatie organisaties in de langdurende ouderenzorg. De opzet is die van een 

kwalitatieve casestudy die op grond van een beperkt aantal, maar gevarieerde databronnen inzicht in 

een fenomeen beoogt te gegeven. Het doel is om via een open, kwalitatieve exploratie in twee 

organisaties een gedetailleerd beeld te geven van het ‘omgaan met levensvragen’. In het kader van 

beide onderzoeksfasen, kan deze eerst fase beschouwd worden als een pilot-onderzoek voor de 

tweede onderzoeksfase, welke specifieker gericht zal zijn op indicaties voor ‘kwaliteit’ van omgang 

en ‘effecten’ daarvan op de cliënten. 

 

Verantwoording dataverzameling  

 

In de huidige onderzoeksfase 1 is er gebruik gemaakt van drie soorten dataverzameling: 

1. Desk research: bestaande documenten binnen het experimentenprogramma en zoals afkomstig 

van de projectomgeving (stuurgroep, expertgroep, leernetwerk) en de twee zorgorganisaties. 

Deze documenten omvatten onder meer beleidsnotities, notulen van overlegsituaties en 

verslagen van eerder gehouden interviews. 

2. Deelname aan overlegsituaties binnen de projectomgeving en de twee zorgorganisaties; 

3. Interviews en observaties binnen de twee zorgorganisaties. 

Met deskresearch is meteen begonnen per april 2013; de interviews en observaties vonden plaats in 

juni-juli 2012.  

 

Door de combinatie van interviews, participerende observaties en documentenstudie wordt beoogd 

binnen een kleinschalige opzet een relatief breed beeld te geven van het omgaan met levensvragen.  

De dataverzameling van dit onderzoek vond plaats in een context, waarbij er vanwege genoemd 

‘experimentenprogramma’ al veel informatie was verzameld op het terrein van dit onderzoek. Op 

grond van een inventarisatie van deze bestaande bronnen is bepaald welke aanvullende 

dataverzameling het meest noodzakelijk was. Zodoende is besloten om in beide zorgorganisaties drie 
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open interviews onder ouderen af te nemen en participerende observaties te verrichten. Aangezien 

de twee organisaties in dit onderzoek sterk gelijksoortig zijn en elk een relatief homogene 

cliëntpopulatie kennen, is hiermee voldoende primaire en secundaire empirische informatie 

verzameld om de onderzoeksvragen te exploreren en de volgende onderzoeksfase te voeden. 

Daarbij biedt de variatie aan bronnen gelegenheid om de kwaliteit van de informatie te bepalen en te 

verifiëren of indrukken en conclusies gerechtvaardigd zijn. 

 

Op hoofdlijnen is de dataverzameling als volgt gerelateerd aan de eerste 2 (ingekort weergegeven) 

onderzoeksvragen: 

1. Hoe gaan de zorgorganisaties om met levensvragen?: documentenstudie en bijwonen van 

overlegmomenten bij de twee zorgorganisaties. 

2. Welke eisen stelt het omgaan met levensvragen aan betrokkenen?: deels documentenstudie, 

deels interviews en observaties. 

De beantwoording van deelvragen 1 en 2 wordt tentatief gescand op noties voor ‘kwaliteit van 

omgaan’ en ‘kwaliteit van leven’ die mogelijk in onderzoeksfase 2 bruikbaar zijn in het kader van 

deelvragen 3 en 4. De mogelijke consequenties van de uitkomsten voor het ontwikkelen van een 

professionele kwaliteitstandaard (deelvraag 6) wordt behandeld in de discussie van het 

conclusiehoofdstuk. 

 

In de volgende paragraaf worden puntsgewijs nadere details van de dataverzameling beschreven. 

 

Uitvoering dataverzameling  

 

Deskresearch en deelname overlegsituaties 

Om antwoord te geven op de deelvragen is er begonnen met een literatuurstudie van de 

documenten die door het Expertisenetwerk en de betreffende zorgorganisaties reeds verzameld zijn.  

- Soort documenten: verslagen/notulen van voortgangsbesprekingen, beleidsdocumenten, 

richtlijnen vanuit het Kwaliteitsinstituut, brainstormdocumenten, interviewverslagen, plannen 

van aanpak van de zorgorganisaties, websites. 

 

Parallel aan de documentenstudie is er een aantal bijeenkomsten bijgewoond in de projectomgeving 

om nadere informatie in te winnen (zie bronnen). 

- Op basis van deze documentenstudie en bijeenkomsten is in kaart gebracht waar door middel 

van interviews en observaties meer informatie over verzameld dient te worden.  

 

Interviews en observaties 

Op grond van de documentenstudie werd geconstateerd dat er een belangrijke lacune in kennis en 

informatie was met betrekking tot het cliëntperspectief, terwijl deze door de projectorganisatie erg 

belangrijk wordt gevonden. Om die reden is besloten de interviews en te observaties allereerst te 

richten op de cliënten. 

De respondenten zijn aangedragen door de geestelijk verzorger, waarbij de afweging was of de 

betreffende bewoners voor een dergelijk interview open zouden staan en zich voldoende konden 

uitdrukken. De onderzoeksassistenten hebben via de geestelijke verzorging van de betreffende 

zorgorganisaties afspraken gemaakt voor de interviews en participerende observaties. Per 

organisatie zijn er drie open interviews gehouden en zijn op dezelfde dag een dagdeel lang 

participerende observaties verricht (inclusief korte gesprekjes). De interviews duurden 30-60 

minuten, zijn niet opgenomen maar direct nadien uitgewerkt; ook de participerende observaties zijn 

meteen op papier uitgewerkt. De interviews en observaties in één zorgorganisatie werden verricht 

door één-en-dezelfde assistent-onderzoeker. 
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Geselecteerde respondenten en aanpak participerende observaties 

 

- Respondenten Organisatie A 

Geïnterviewd zijn 3 vrouwen in de leeftijd tussen 91 en 98 jaar. Respondent 1 is 94 jaar. Hoewel zij 

enige tijd geleden een CVA heeft doorgemaakt, ondervindt ze momenteel weinig beperkingen en kan 

ze zich goed uitdrukken. Ze is weduwe en woont alleen, maar neemt wel regelmatig deel aan 

activiteiten in het huis. Respondent 2 is 91 jaar. Zij woont ook alleen (weduwe), is behoorlijk 

zelfstandig en graag op zichzelf. Ze ervaart weinig beperkingen. Respondent 3 is een 98-jarige 

weduwe die eveneens alleen woont. Hoewel ze inmiddels wat moeilijker loopt en meer hulp nodig 

heeft, ondervindt ze niet veel hinder van haar beperkingen en kan ze goed haar gedachten 

verwoorden. Ze gaat grotendeels haar eigen gang, maar zoekt wel regelmatig contact met 

medebewoners. 

 

- Participerende observaties Organisatie A 

De observaties in Organisatie A zijn gedaan door Claudy Weijers in de ochtend en begin van de 

middag, 10.00 tot 14.00 uur. Als eerste is aangeschoven bij een ontmoetingsgroep geleid door 

vrijwilligers (‘koffie met de buren’) op een etage. Hier ontstond na het stellen van enkele vragen naar 

de ervaringen met aandacht voor levensvragen al snel een levendig gesprek, waarin bewoners op 

elkaar reageerden en elkaar aanvulden. Daarna is er een bewoner bezocht die grotendeels op haar 

kamer verblijft, om ook de ervaringen te horen van iemand die niet gemakkelijk deelneemt aan 

activiteiten of zichtbaar aanwezig is in de openbare ruimten. En tenslotte is er een ronde gemaakt op 

de begane grond, waar op verschillende plekken een gesprekje is aangeknoopt met bewoners (in de 

hal bij de receptie, bij de lift, in het restaurant, op het terras en in de ruimte bij de bibliotheek). In de 

omgeving waren een aantal voorbeelden te vinden van aandacht voor levensvragen (b.v. 

aankondigingen van bepaalde activiteiten/ontmoetingen, decoratie en spreuken). Alle personen die 

zijn aangesproken stonden open voor een gesprekje van enkele minuten, en deelden openhartig hun 

ervaringen met de onderzoeksassistent. Daarnaast is ook spontaan een bijeenkomst met vrijwilligers 

en bewoners geobserveerd, waarin aandacht was voor levensvragen. Hierna is nog een gesprek 

gevoerd met de betrokken vrijwilligers over hun ervaringen hiermee en hun indruk van de aandacht 

voor levensvragen in het algemeen. 

 

- Respondenten Organisatie B 

Geïnterviewd zijn drie vrouwen met een leeftijd tussen de 85 en 95 jaar. Respondent 1 woont alleen 

(zonder huisdier), heeft voor zover waarneembaar een goede (lichamelijke en geestelijke) 

gezondheid en kan zich goed uitdrukken. Respondent 2 woont alleen (zonder huisdier), ervaart wel 

enige hinder wat betreft de achteruitgang van haar lichamelijke gezondheid, maar kan zich goed 

uitdrukken. Respondent 3 woont samen met haar man en heeft een vogel, zij is in het 

verzorgingshuis komen wonen vanwege de slechte gezondheid van haar man. Zij heeft zelf sinds ze in 

het verzorgingshuis woont veel lichamelijke klachten en voelt zich daardoor beperkt.  

 

- Participerende observaties Organisatie B 

De observatie bij Organisatie B vond plaats in de middag van 12.00 tot 16.00 uur en werd uitgevoerd 

door onderzoeksassistent Marinde van Egmond. Als eerste is plaatsgenomen in de recreatieruimte 

waar het restaurant zich bevindt tijdens de lunchpauze van het personeel. De ruimte is een halfuur 

geobserveerd waarbij een open houding werd aangenomen om eventueel een gesprek te kunnen 

aanknopen met zowel bewoners als personeel (gedag zeggen, oogcontact maken). Daarna zijn er 

gesprekken gevoerd met twee aanwezige bewoners, die graag ingingen op het voorstel om een 

gesprek te voeren over hoe het personeel en het verzorgingshuis omging met aandacht voor 

levensvragen. Vervolgens is er enkele uren door het verzorgingshuis heen gelopen (over 

verschillende, willekeurige etages) om uiteindelijk neer te strijken in de hal bij het koffiezetapparaat 

en buiten bij de rook plek. Hier is voor gekozen vanwege de stilte op de wandelgangen waar weinig 

mensen aanwezig waren, buiten en in de hal waren echter wel mensen te vinden. Hier zijn actief 
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enkele gesprekken (+/- zeven) gevoerd. De duur van de gesprekken varieerden tussen een en tien 

minuten. Alle mensen die zijn aangesproken wilden graag meewerken. Geen van de bewoners is op 

eigen initiatief een gesprek met de onderzoeker begonnen. Daarnaast zijn de ruimtes en gesprekken 

tussen bewoners onderling, bewoners en personeel en personeel onderling geobserveerd. 

 

 

Topiclist ten behoeve van de interviews en participerende observaties 

Voor de interviews en observaties bij beide zorgorganisaties werd gebruik gemaakt van topiclist (zie 

bijlage) die vooraf op basis van het theoretisch kader was samengesteld (levensvragen, zingeving 

(Yalom), levensgebeurtenissen). Aan de hand van de topics werden open vragen gesteld waarbij op 

kernwoorden werd doorgevraagd. De volgorde van topics kon variëren, maar in elk van de interviews 

werden alle topics aan de orde gesteld. 

 

De hoofdlijnen van de topiclist voor de interviews is als volgt:  

- Wanneer men worstelt met levensvragen (twee topics: positief en negatief): bij wie kan cliënt 

dan terecht, wat gebeurt er en wat had men gewenst? 

- Wat er gebeurt als er een levensgebeurtenis (twee topics: positief en negatief; overlijden, 

geboorte e.d.) plaatsvindt in de organisatie of eigen omgeving: bij wie kan cliënt dan terecht, wat 

gebeurt er en wat had men gewenst? 

 

De hoofdlijnen voor de observaties:  

- Wat is er aan gedrag en omgangswijze te zien (zie topics interviews)? 

- Wat is er aan omgevingskenmerken (zitjes, kleur etc.) die mogelijk gerelateerd zijn aan sfeer en 

gedrag? 

 

Insteek bij de observaties was om zoveel mogelijk met een open blik waar te nemen op welke 

manieren er aandacht is voor levensvragen, zowel in de inrichting van de omgeving als in de 

ervaringen van bewoners en medewerkers/vrijwilligers. 
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5. Profiel van de zorgorganisaties “Organisatie A” en “Organisatie B” 
 

Onderstaande profielen zijn gebaseerd op die bronnen die ten tijde van het onderzoek beschikbaar 

waren en in de tekst worden vermeld. De profielen hebben niet de bedoeling een volledig beeld van 

de organisaties te geven en pretenderen evenmin volledig te zijn t.a.v. het thema levensvragen. Doel 

van de profielen is om enige context te geven aan de onderzoeksresultaten die in de komende 

hoofdstukken worden gepresenteerd. 

 

Organisatie A 

De organisatie bestaat in zijn huidige vorm en onder deze naam pas sinds 2010. Organisatie A bestaat 

uit drie woonzorgcentra: A1 (78 appartementen en 166 servicewoningen), A2 (36 psychogeriatrische 

patiënten, 75 plekken voor bewoners met lichte zorg, 10 dagbesteding) en A3 (152 cliënten en 100 

servicewoningen). Hiernaast verzorgt Organisatie A kleinschalig wonen voor 18 psychogeriatrische 

cliënten en thuiszorg (welzijn, huishouding en zorg).  

 

De pilot ‘levensvragen’ vindt plaats bij A3 (Definitief plan van aanpak pilot levensvragen, 2013). De 

pilot wordt zoveel mogelijk ingepast in een zorgverbeterprogramma. Er wordt voor het project een 

smartplanning gemaakt op 3 lijnen: 

1. Organisatorische randvoorwaarden: creëren van een gevoel van urgentie 

2. Relatie cliënt/mantelzorger- medewerker/vrijwilliger: gevoeliger worden voor levensvragen 

3. Communicatie: zichtbaar maken van aandacht voor levensvragen 

Op alle lijnen worden acties gepland, zowel ten aanzien van de korte termijn als ten aanzien van de 

borging in de organisatie voor de komende 5 jaar (plan van aanpak pilot levensvragen, 2013) . 

 

De missie van Organisatie A luidt als volgt: ‘Organisatie A wil vanuit een Protestants Christelijke 

identiteit, werken aan de best mogelijke dienstverlening (wwz) voor ouderen die van deze 

dienstverlening gebruik maken. Iedere cliënt wordt benaderd als unieke persoonlijkheid met een 

eigen herkomst, geschiedenis en levensloop. Elke cliënt heeft immers recht op het maken van eigen 

keuzes en het nemen van eigen beslissingen. Cliënten, die zich aan de dienstverlening (wwz) van 

Organisatie A toevertrouwen, worden tegemoet getreden met respect en eerbied in hun vraag naar 

dienstverlening (wwz), in hun wensen en behoeften.’ 

Organisatie A wil niet primair een verpleeghuis maar een leefgemeenschap zijn, met een grotere 

gerichtheid op welzijn (inclusief zingeving en levensvragen). Daartoe zit Organisatie A in de overgang 

van sturen op protocollen/normen naar sturing op waarden/zingeving (‘doe ik het goede’ in plaats 

van ‘doe ik het goed’) (Vilans, 2012a). 

Het MT noemt zichzelf ambitieus en stelt eisen aan het personeel om de kwaliteit van de 

geboden zorg omhoog te krijgen (Wensink et al., 2012). De organisatie neemt deel aan een 

zorgverbeterprogramma voor langdurige zorg van het ministerie van VWS en Vilans. Het gaat hierbij 

om een cultuur- en mentaliteitsverandering die ook op de langere termijn stand houdt, men noemt 

dit daarom een ‘transitie’.  

 

Organisatie B  

Organisatie B bestaat uit de woonzorgcentra B1 en B2, seniorencomplex B3, woonzorgcentrum voor 

intensieve zorg (verpleeghuis) B4 en Thuiszorg B5.  

 

De pilot voor de kwaliteitstandaard vindt plaats bij woonzorgcentrum B1. In B1 wonen 135 bewoners 

en is er 58.65 fte personeel. Het woonzorgcentrum heeft een protestants-christelijke signatuur en 

staat open voor mensen van alle gezindten. In het woonzorgcentrum is een dominee aanwezig die de 

vieringen en kerkdiensten verzorgt en als geestelijk verzorger individuele bewoners bijstaat. Doel van 

de pilot is onder andere de rol van een breder georiënteerde geestelijk verzorger/zingevingcoach te 

onderzoeken.  
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De missie van Organisatie B luidt: ‘Organisatie B biedt huisvesting, verpleging, verzorging, 

begeleiding, behandeling, diensten en service in [vestigingsplaats] aan ouderen en verpleeghuis 

geïndiceerde jongeren. Zij doet dit met respect, betrokkenheid en aandacht voor het individu en zijn 

omgeving’. 

In de zorgvisie van Organisatie B staan kwaliteit in zorg en kwaliteit van leven centraal. Op maat 

gesneden zorg, waardoor de cliënt zo onafhankelijk mogelijk kan leven, is de leidraad. De 

zelfstandigheid en het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt wordt zo veel mogelijk onderstreept en 

gerespecteerd. De zorgverlening is daarom gericht op stimulering van de kwaliteiten en talenten van 

de cliënten. Hierop aansluitend werkt Organisatie B met kwaliteitssysteem Prezo. Prezo staat voor 

PREstaties in de Zorg. Centraal in dit kwaliteitssysteem staan de prestaties die medewerkers en de 

organisatie leveren aan de cliënt. Het gaat hierbij niet langer om randvoorwaarden (protocollen en 

procedures), zoals bij het eerdere kwaliteitssysteem van Organisatie B, maar om het denken vanuit de 

uitkomsten voor de cliënt.  
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6. Resultaten deelvragen 
 

a. Beantwoording deelvraag 1 
 

Deelvraag 1: Op welke manier gaan bestuurders, beleidsmedewerkers en verzorgend personeel in 

zorgorganisaties voor ouderen om met levensvragen? 

 

Ter beantwoording van deze deelvraag hanteren we de volgende opbouw:  

1. eerst bespreken we op hoofdlijnen de informatie die verzameld is via bestaande documenten 

en het bijwonen van overlegsituaties; 

2. vervolgens beantwoorden we de deelvraag middels samenvattende conclusies op grond van 

respectievelijk de bovengenoemde documenten, de afgenomen interviews en de gehouden 

participerende observaties; 

3. afsluitend wordt op grond van alle voorgaande informatie een overall antwoord op de 

deelvraag gegeven. 

Om algemene patronen te herkennen, worden conclusies getrokken over de gegevens van beide 

organisaties tezamen; daar waar belangrijke verschillen tussen de organisatie optreden wordt dit 

gemeld. 

 

Hoofdlijnen documenten en bijgewoonde bijeenkomsten 

 

Organisatie A 

Bestuurders en beleidsmedewerkers 

Organisatie A hecht belang aan een aantal zaken, die als 'randvoorwaarden' gezien zouden kunnen 

worden voor de aandacht voor levensvragen. Zo komt in het jaarplan van 2011 naar voren dat 

levensbeschouwing wordt beschouwd als een speerpunt: 'De protestants-christelijke identiteit is 

herkenbaar in de dagelijkse praktijk, waarbij er respect is voor mensen met allerlei 

geloofsovertuigingen' (Jaardocument 2011, Organisatie A). Een ander belangrijk aandachtspunt van 

de organisatie is welzijn. In het jaarplan van 2011 valt tevens te lezen, dat 'de nadruk blijft liggen op 

welzijn en welbevinden van de cliënt' (Jaardocument 2011, Organisatie A). 

Uit de interviews die zijn gehouden bij het in gang zetten van het zorgverbeterprogramma (zie 

het profiel in het vorige hoofdstuk), werd geconcludeerd: 'Het gevoel bestaat dat welzijn nog te veel 

als iets aparts wordt gezien, terwijl dit integraal onderdeel is van het wonen en leven bij Organisatie 

A'.’ (Wensink et al., 2012). Zoals in het profiel is opgemerkt wil Organisatie A niet primair een 

verpleeghuis zijn maar een leefgemeenschap met een grotere gerichtheid op welzijn (inclusief 

zingeving en levensvragen)' (Vilans, 2012b).  

Een ander speerpunt dat naar voren komt in het beleidsplan van 2011, is de kwaliteit van het 

personeel: 'de kwaliteit van de zorg en het niveau van de medewerkers wordt omhoog gebracht' 

(jaardocument 2011, Organisatie A). Uit de interviews in het kader van het zorgverbeterprogramma 

kwam het volgende naar voren: 'Ook vinden veel medewerkers het echt contact aangaan met de 

individuele cliënt (buiten de basiszorg) niet gemakkelijk. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop het 

gesprek met de cliënt wordt gevoerd'. Deze conclusie is een belangrijke motivatie voor Organisatie A 

om deel te nemen aan de pilot 'aandacht voor levensvragen'. Men ziet dus de gespreksvaardigheden 

en het vermogen van medewerkers om contact te maken met cliënten, en daarmee het kunnen 

ingaan op de daadwerkelijke zorgbehoefte, als een belangrijke kwaliteit van de organisatie.  

In het jaarverslag van 2012 wordt de pilot levensvragen genoemd: 

'Organisatie A neemt deel aan de pilot Levensvragen. De pilot is gericht op het aantonen dat door 

aandacht voor levensvragen de kwaliteit van het leven van ouderen en van het werk van 

medewerkers en vrijwilligers wordt vergroot en dat zo een bijdrage wordt geleverd aan de 

doelmatigheid van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van welzijn en zorg. 



16 
 

Het doel van het project is dat medewerkers levensvragen leren herkennen en er zo nodig zelf op in 

gaan of adequaat doorverwijzen. In 2012 is een start gemaakt met het Plan van Aanpak. 

Initiatiefnemer van het project is Vilans. Het project wordt intern getrokken door een van de 

geestelijk verzorgers te weten de humanistisch raadsman' (Jaarverslag 2012, Organisatie A). 

 

Verzorgend personeel, overig personeel en vrijwilligers 

Uit de documenten met interviews (Wensink et al., 2012) die zijn gehouden in het kader van het 

zorgverbeterprogramma kwam, zoals al eerder vermeld, het volgende beeld naar voren van de 

medewerkers: 'Het verschil in achtergrond en afkomst tussen cliënten en medewerkers wordt 

genoemd. Hierdoor is het voor bepaalde cliënten niet goed mogelijk om te praten over wat hen 

werkelijk bezighoudt. Ook vinden veel medewerkers het echt contact aangaan met de individuele 

cliënt (buiten de basiszorg) niet gemakkelijk. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop het gesprek met 

de cliënt wordt gevoerd'. Kennelijk wordt de manier waarop het personeel in staat is om het gesprek 

aan te gaan over wat er voor de cliënt werkelijk toe doet, wel van belang gevonden maar is het in de 

praktijk nog niet altijd eenvoudig. 

Uit de documenten met verdiepingsgesprekken die in het kader van de pilot worden gehouden 

met verzorgenden (verdiepingsgesprekken team, 26 juli 2012) blijkt dat verzorgenden zelf vinden dat 

ze ook op dit moment al proberen om de bewoners de juiste aandacht te geven buiten de basale 

zorg om. Men probeert hiervoor de randvoorwaarden te scheppen, zoals de organisatie in de 

tijd/flexibiliteit, het zoeken van het juiste tijdstip, de juiste ondersteuning (zoals het bespreken met 

elkaar als team, inschakelen van de geestelijk verzorger, en andere eventuele deskundigen bij 

problemen, zoals de GGZ), en het bezit van achtergrondinformatie over de cliënt (zoals diens 

levensgeschiedenis, interesses etc.). Hieruit valt op te maken dat ‘aandacht voor levensvragen’ 

vooral wordt opgevat als het geven van de ‘de juiste persoonlijke aandacht’. Het belang hiervan 

wordt door de verzorgenden gezien, maar men vindt het niet altijd makkelijk en zou hier soms meer 

ondersteuning bij willen. De verzorgenden geven wel aan dat de ene bewoner meer behoefte heeft 

aan persoonlijke aandacht dan de ander en dat vertrouwen een grote rol speelt: een bewoner deelt 

niet alles met iedereen, maar zoekt mensen uit bij wie hij/zij zich veilig voelt (verdiepingsgesprekken 

team, 26 juli 2012).  

Het doel van de pilot ‘levensvragen’ is om alle medewerkers, dus niet alleen verzorgend 

personeel en ook vrijwilligers, toe te rusten om levensvragen beter te leren herkennen en er beter 

mee te leren omgaan (plan van aanpak pilot levensvragen, 2013). Hiertoe worden workshops, 

folders, teksten in de nieuwsbrief en bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers georganiseerd. 

Hierbij wordt vooral gewerkt met voorbeelden (bijvoorbeeld een filmpje over een bewoner, een 

kaartspel van ‘Man bijt hond’ of een casus/citaat) om duidelijk te maken wat levensvragen zijn en 

hoe je ermee kan omgaan (vergadering projectgroep, 7 mei 2013). Er worden daartoe concrete 

adviezen gegeven. In de folder ‘aandacht voor levensvragen’ voor vrijwilligers worden bijvoorbeeld 

concrete tips gegeven (folder voor vrijwilligers Organisatie A, april 2013). Het gaat hierbij om het 

herkennen van ‘de vraag achter de vraag’, het goed leren luisteren en aandacht geven en het besef 

dat er geen oplossing gegeven hoeft te worden. 
 

Bewoners onderling 

Volgens het Conceptverslag cliëntenraad Zuylenstede van 9 juli 2013, praten cliënten onderling niet 

met elkaar over levensvragen. ‘Men zou deze ‘omgang met’ dus kunnen organiseren, doet men nog 

niet/weinig. Terwijl het best leuk is om eens met anderen over vroeger te praten, hoe je was en hoe 

je de dingen beleefd hebt. Bewoners zelf zouden dit kunnen doen, het ligt eraan hoe je bent, ‘je 

moet zelf ook gezelligheid thuis brengen, dat is ook zo in je gezin’.  

 

Organisatie B 

Bestuurders en beleidsmedewerkers 

Organisatie B werkt sinds 2011 met een kwaliteitssysteem Prezo (PREstaties in de ZOrg). Dit is een 

kwaliteitssysteem waarbinnen er minder nadruk ligt op protocollen en meer op ‘waar het echt om 
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gaat’: de wens van de cliënt. Er wordt binnen dit systeem vooral gekeken naar wat de uitkomsten 

voor de cliënt zijn (website geraadpleegd op 28-05-2013). 

PREZO omvat vier domeinen: woon- en leefsituatie, participatie, mentaal welbevinden en lichamelijk 

welbevinden en gezondheid (Organisatie B, 2012). Het wordt niet duidelijk of er bijvoorbeeld binnen 

het domein mentaal welbevinden in het bijzonder aandacht wordt besteed aan levensvragen.  

Binnen de visie en het beleid van Organisatie B (website geraadpleegd op 27-08-2013) wordt 

niet specifiek genoemd dat er aandacht voor levensvragen is. Wel wordt ook hier de kwaliteit van 

leven centraal gesteld en genoemd dat de cliënt dit zelf moet definiëren. Daarnaast is er veel 

aandacht voor de levensbeschouwing van de cliënt.  

 

Zorgmedewerkers 

Zorgmedewerkers worden met hun dagelijkse werkzaamheden regelmatig geconfronteerd met 

levensvragen van zowel cliënten (Kremer & Begemann, 2013) als van henzelf. Terugkerende thema’s 

zijn problemen uit het verleden, levensmoeheid, verdriet en rouw, afhankelijk worden, en 

teleurstelling in de kerk. Zorgmedewerkers geven aandacht aan deze existentiële vragen door even 

te gaan zitten en een luisterend oor te bieden of de dominee (of geestelijk verzorger) erbij te laten 

komen. Zij weten echter soms niet wat ze moeten zeggen of doen of tot wie zich te richten bij vragen 

op dit onderwerp (Kremer & Begemann, 2013). Opmerking van een geestelijk verzorger: ‘niet ieder 

personeelslid is een geestelijk verzorger (…) en zij hebben daar ook geen tijd voor’ (vergadering 

Organisatie B, 22 mei 2013). De levensvragen van een cliënt kunnen soms ook leiden tot 

levensvragen bij de zorgmedewerker. Zo moeten zij soms zorg geven aan cliënten die levensmoe zijn. 

Dit kan bij de zorgmedewerker leiden tot problematische tegenstellingen tussen aandacht voor de 

levensvragen en aandacht voor de primaire levensbehoeften van de cliënt (bijvoorbeeld: de cliënt wil 

niets meer eten maar je moet het toch blijven proberen; dit roept weerstand op). Er is weinig 

aandacht voor deze ethische kwesties en de dilemma’s die ze kunnen opleveren voor 

zorgmedewerkers. Dit wordt gezien door de betrokkenen bij de pilot (verslag bijeenkomst 

zorgmedewerkers 14 mei 2013).  

In het kader van de pilot hebben twee groepen  zorgmedewerkers aantal keer per jaar een 

bijeenkomst om uit te wisselen over omgaan met levensvragen. Dit onderwerp heeft nog niet veel 

bekendheid  in de rest van de organisatie. Naast de mensen die er direct bij betrokken zijn (deelname 

aan de bijeenkomsten, leiden van de gespreksgroep) is er ook nog niet veel bekendheid bij de rest 

van de zorgmedewerkers. Verder lijkt niet iedere zorgmedewerker er evenveel interesse voor te 

hebben. Het werven van nieuwe medewerkers voor een nieuwe themagroep ging moeizaam 

(inmiddels is er echter een tweede groep gestart op 11 juni 2013). Binnen de twee groepen is aan de 

orde geweest hoe aandacht voor levensvragen terugkomt in het zorgleefplan/zorgplan. Hier is nog 

veel onduidelijkheid over en er is afgesproken om daar in het vervolg mee te experimenteren en 

afspraken over te maken. Verder wordt er vanuit de pilot aan de deelnemende zorgmedewerkers 

gevraagd of zij in het zorgleefplan goed willen noteren wat er op het gebied van levensvragen 

gebeurt (verslag bijeenkomst zorgmedewerkers Organisatie B 14 mei 2013), om de communicatie 

hierover tussen medewerkers te bevorderen.  

  

Vrijwilligers 

De vrijwilligers merken op dat de bewoners veel voor zich houden. Wel zien zij ook de thema’s 

levensmoeheid, verdriet en rouw terugkomen. Zij gaan om met levensvragen door te praten met de 

bewoners. Het feit dat sommige vrijwilligers ‘van buiten’ komen geeft de bewoners een gevoel van 

veiligheid waardoor ze misschien eerder met hen praten over existentiële kwesties. Het omgaan met 

levensvragen komt niet structureel in de algemene introductie aan de orde (Kremer & Begemann, 

2013). In het kader van de pilot is een groep vrijwilligers een keer bij elkaar geweest om uit te 

wisselen over omgaan met  levensvragen. Een gedeelte van deze vrijwilligers woont zelf in B1 of de 

aanleunwoningen en zijn ervaringsdeskundig in allerlei  problemen waar de bewoners waar zij als 

vrijwilliger bij betrokken zijn ook mee worstelen, bijvoorbeeld rouwverwerking.  De vrijwilligers 

geven aan dat zij een ‘antenne’ hebben ontwikkeld en daardoor stemming en sfeer kunnen 
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aanvoelen. Daarnaast leren zij de mensen goed kennen en kunnen daardoor zien wanneer er iets aan 

de hand is. Vervolgens gaan zij vooral luisteren. Ook geven zij aan dat een gebaar soms al genoeg is 

en dat woorden niet altijd nodig zijn. Iemand noemt dat sommige zaken een grens over gaan, die zijn 

voor de familie of dominee. Wel geven zij signalen soms door aan de zorgmedewerkers, waarbij de 

een hier beter mee om gaat dan de ander (verslag bijeenkomst vrijwilligers, 7 mei 2013). Het is niet 

duidelijk of zij signalen die ‘een grens over gaan’ kunnen communiceren naar de familie of dominee. 

Hier zijn misschien geen mogelijkheden voor. 

 

Behandelaars (arts, logopedist, maatschappelijk werk) 

Ook bij deze personeelsleden komt het thema levensmoeheid van bewoners en cliënten regelmatig 

terug (bijvoorbeeld na een beroerte of door lichamelijke achteruitgang). Uit de informatie blijkt dat 

ook zij niet zo goed weten hoe ze moeten omgaan met levensvragen anders dan het zo goed 

mogelijk bieden van een luisterend oor. De ergotherapeute kan door haar type werk vrij makkelijk 

een vertrouwensband ontwikkelen en hoort daardoor veel. De mogelijkheden van geestelijke zorg 

zijn bij hen onvoldoende  bekend. De levensvragen van cliënten raken henzelf soms ook, maar daar 

praten zij niet veel over (Kremer & Begemann, 2013). 

 

Beantwoording deelvraag 1 vanuit documentatie en bijeenkomsten (Organisaties A en B) 

 

Bij beide organisaties is er in de beschikbare beleidsdocumenten nauwelijks een directe verwijzing 

naar het begrip 'levensvragen' terug te vinden, hoewel in het jaarplan van Organisatie A uit 2012 de 

pilot 'omgaan met levensvragen' expliciet wordt genoemd en omschreven. Over structurele 

veranderingen in de organisatie (zoals aantal fte geestelijke verzorging, vaste trainingsprogramma's 

voor alle betrokkenen, beleidsstukken over levensvragen, financiële middelen, inrichting ruimtes, 

vrijwilligersbeleid en dergelijke), lijkt nog weinig terug te vinden.  

Beide organisaties hechten belang aan een aantal zaken, die als 'randvoorwaarden' gezien 

zouden kunnen worden voor de aandacht voor levensvragen. Zo is levensbeschouwing voor beide 

organisaties een belangrijk speerpunt in het beleid. Bij Organisatie B wordt er daarnaast gewerkt met 

het kwaliteitssysteem Prezo, waarvan 'mentaal welbevinden' een belangrijk onderdeel is. Het is 

echter niet duidelijk in hoeverre levensvragen hierin ook daadwerkelijk een plek krijgen. 

Bij Organisatie A vormt het welzijn van de bewoners een centraal begrip, dat niet beschouwd 

wordt als een apart onderdeel van de zorg maar als een integraal deel hiervan. Het verpleeghuis 

wordt daarbij gezien als een leefgemeenschap, waarin ook zingeving en levensvragen aan de orde 

zijn. Tenslotte wordt er bij Organisatie A veel belang gehecht aan de kwaliteit van het personeel, en 

dan vooral het vermogen om contact te maken en in gesprek te gaan met bewoners, waarbij er 

ruimte is om aan te geven wat hen werkelijk bezig houdt. 

Wat betreft het personeel komt bij beide organisaties naar voren dat medewerkers 

levensvragen herkennen bij bewoners en henzelf en dat ze proberen hier aandacht voor te hebben. 

Dit wordt niet altijd eenvoudig gevonden en sommigen geven aan hier meer ondersteuning bij te 

willen. De ene verzorgende lijkt er beter mee om te kunnen gaan dan de andere en bewoners zoeken 

ook zelf uit bij wie ze zich veilig genoeg voelen om dit soort vragen aan de orde te stellen. Wat men 

vooral probeert te doen als zich levensvragen voordoen, is persoonlijke aandacht schenken en tijd 

vrij maken voor een gesprek. Soms wordt doorverwezen naar een geestelijk verzorger of een andere 

deskundige (zoals GGZ). Eveneens wordt gezocht naar andere manieren om de juiste voorwaarden te 

scheppen, zoals het verzamelen van voldoende achtergrondkennis over de bewoners 

(levensgeschiedenis, interesses etc.).  

Ook vrijwilligers geven aan dat zij levensvragen herkennen in hun contact met bewoners, zij 

noemen daarbij bijvoorbeeld thema's als levensmoeheid en rouw. Hoewel zij bij Organisatie B 

aangeven dat het omgaan met levensvragen geen herkenbare plek heeft in hun algemene 

introductie, wordt bij Organisatie A aangegeven dat er vanuit de pilot nu een duidelijke plek hiervoor 

is weggelegd. Het gaat hierbij onder meer om het bespreken van voorbeelden en het geven van 

algemene tips in een folder. 
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Beantwoording deelvraag 1 vanuit interviews (Organisatie A en Organisatie B) 

Over het algemeen geven de bewoners in beide organisaties aan dat verzorgend personeel wel tijd 

probeert te maken voor een praatje, maar dat aandacht voor wat iemand echt bezig houdt minder 

vanzelfsprekend is. Aandacht voor geestelijke zorg wordt daardoor niet altijd teruggezien in de 

dagelijkse zorg ('Er is wel aandacht voor lichamelijk welzijn, maar niet voor geestelijk welzijn, daar 

heeft de verzorging geen ruimte voor'). Belangrijke beperkingen die hierbij genoemd worden, zijn 

gebrek aan tijd en deskundigheid. Zo geeft een respondent aan dat aandacht voor levensvragen een 

deskundigheid vergt, die meer past bij een geestelijk verzorger dan bij een verzorgende  

Het personeel informeert wel naar de respondent maar gaat er niet verder op in. Vanwege het 

tekort aan tijd, blijft het contact met zowel personeel als vrijwilligers vaak oppervlakkig en 

functioneel (‘Als jij [onderzoeksassistent] zo weg gaat zie je verder de hele middag niemand, dan 

komen ze thee brengen voor bij de boterham, en dan zie je weer niemand tot half 10’). Daarnaast 

wisselt het personeel te veel om een vertrouwensband te kunnen opbouwen. Door bewoners wordt 

echter ook een verschillende behoefte aangegeven in de aandacht voor levensvragen: de ene 

bewoner heeft meer behoefte aan diepgaander contact dan de ander. Hierbij speelt zowel 

persoonlijke behoefte als beschikbaarheid van een sociaal netwerk een rol. De bewoner heeft daarbij 

ook zelf de verantwoordelijkheid om aan te geven waar hij/zij behoefte aan heeft. Maar te veel 

nadruk op 'cliëntgerichtheid' heeft als risico dat de verantwoordelijkheid te veel bij de bewoner komt 

te liggen (‘u moet niet zeggen kom maar als het ons uit komt, wij komen als het u uitkomt, u bent de 

baas'). Bovendien spreken veel bewoners niet uit zichzelf expliciet over de beleving van positieve of 

negatieve vormen van zingeving (een bewoner gaf aan dat hiervoor vaak 'de taal' ontbreekt), en 

wordt het erg gewaardeerd als er juist door het personeel initiatief wordt genomen om erover te 

praten. Een bewoner geeft aan daarom erg blij te zijn met de gespreksgroep van de geestelijk 

verzorger, omdat dit ruimte creëert om te praten over levensvragen. De bekendheid van de 

geestelijk verzorger is bij Organisatie A groter dan bij Organisatie B.  

Bij beide organisaties wordt door de respondenten aangegeven dat zij het gewone sociale 

contact, zowel individueel als in de vorm van activiteiten, en zowel gegeven door personeel als door 

vrijwilligers, eveneens waarderen. 

Wat betreft de bekendheid van het personeel met belangrijke gebeurtenissen in het leven van 

de respondenten, zijn de meningen verdeeld. Sommige bewoners geven aan dat het verzorgend 

personeel niet op de hoogte is van belangrijke gebeurtenissen, zoals een sterfgeval in de familie ('Ze 

kennen je verjaardag en daar houdt het wel mee op.'). Opnieuw komt hierbij de vraag aan de orde of 

dit meer de verantwoordelijkheid is van de bewoner zelf ('Het is ook je eigen verantwoordelijkheid 

om het personeel op de hoogte te brengen van belangrijke dingen'), of dat het personeel er meer 

naar zou moeten vragen. Een respondent zegt dat het personeel iedere dag vraagt hoe het met haar 

gaat (naar aanleiding van het overlijden van haar partner). Een andere respondent geeft aan de 

regelmatige aandacht van de geestelijk verzorger erg te waarderen. De respondenten van 

Organisatie B geven aan dat hier bijzondere gebeurtenissen worden gemarkeerd (bijvoorbeeld door 

een verjaardagstaart, een plek om afscheid te nemen van overleden bewoners en tijdens de 

weekafsluiting).  

 

Beantwoording deelvraag 1 vanuit participerende observaties (Organisatie A en Organisatie B) 

De sfeer in het gebouw van beide organisaties draagt bij aan aandacht voor levensvragen. Er zijn op 

elke afdeling zitjes met comfortabele stoelen en een huiselijke sfeer, al valt wel op dat de gangen 

over het algemeen erg leeg zijn. Personeel lijkt druk te zijn en daardoor weinig beschikbaar voor een 

gesprek 'in de wandelgangen'. Bewoners zoeken hun contact en gezelligheid daarom vooral in 

gemeenschappelijke ruimten, zoals bij het koffie-apparaat of de bibliotheek. Dit beeld wordt ook 

bevestigd in gesprekjes met bewoners: zij geven aan dat aandacht voor hoe het echt met je gaat 

minder vanzelfsprekend is. Het personeel heeft het druk; veel van de gesproken bewoners geven aan 
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dat meer aandacht fijn zou zijn en dat het soms wel eenzaam is. Een enkeling zegt goed contact met 

familie te hebben en daarom minder behoefte aan aandacht van het personeel te hebben.  

Er zijn geen stilteruimtes in de gebouwen. Bij Organisatie B is opvallend dat zich tegenover het 

gebouw een stalling voor begrafenisauto's bevindt, waardoor sommige bewoners deze de hele dag af 

en aan zien rijden. Dit wordt door hen als confronterend en sfeerbepalend ervaren (‘Elke dag zie je 

die begrafenisauto’s rijden, dat vind ik zo’n eng punt he’).  

Bij Organisatie A zijn er decoraties te vinden die de aandacht voor levensvragen onderstrepen 

(bijvoorbeeld tegeltjeswijsheden als 'moed betekent: angst voelen en toch je hart volgen'). Ook is er 

een 'herinneringsmuseum', waarin allerlei spulletjes van vroeger worden tentoongesteld. Dit trekt 

veel bezoekers, ook van buitenshuis. 

Bij Organisatie A is er om de week onder begeleiding van een vrijwilliger het ‘koffiedrinken met 

de buren’ (hiervoor hangen aankondigingen op de afdelingen), een moment waarop bewoners met 

elkaar in gesprek kunnen over van alles en – indien van toepassing – kaarten maken, bijvoorbeeld 

voor een medebewoner die in het ziekenhuis ligt. De onderlinge betrokkenheid tussen 

medebewoners wordt belangrijk gevonden. Opvallend in dit verband is dat er ook geluiden zijn dat er 

gepest wordt onder de bewoners (buitensluiten, geen ruimte geven, roddelen: 'je kunt je vuile was 

beter niet teveel buiten hangen').  

De vrijwilligers van de bibliotheek in Organisatie A zijn samen met een vast groepje bewoners op 

eigen initiatief een gespreksgroepje begonnen. Het is laagdrempelig en wordt erg gewaardeerd. Er 

kunnen ook moeilijke onderwerpen besproken worden, zoals euthanasie. De vrijwilligers geven aan 

dat ze dit soms wel moeilijk vinden omdat ze geen begeleiding krijgen, maar: 'Het helpt dat we de 

mensen al lang kennen, er is een vertrouwensband.' Ze vinden verder dat de kwaliteit van het 

personeel ten aanzien van het omgaan met levensvragen wisselt per persoon: de een is heel tactvol, 

de ander heeft er weinig gevoel voor of interesse in.  

Bij Organisatie B komt naar voren dat niet iedereen weet van het bestaan van geestelijk 

verzorgers, en dat ook de pilot over aandacht voor levensvragen nog niet algemeen bekend is. 

Opvallend is verder dat contact met bewoners gemakkelijk tot stand komt bij de observaties in 

beide organisaties: iedereen lijkt open te staan voor een gesprekje. De sfeer is open (er wordt 

bijvoorbeeld met elkaar gepraat bij het wachten op de lift). Ook de personeelsleden zeggen iedereen 

gedag, ook de onderzoeksassistent. 

 

Conclusie deelvraag 1 

 

We kunnen nu een korte samenvatting geven van onze conclusies ten aanzien van deelvraag 1. 

Bestuurders van beide zorgorganisaties hechten waarde aan aandacht voor levensvragen. Dat beide 

organisaties deelnemen aan de pilot is hier een duidelijk teken van. Soms wordt er beleidsmatig een 

plek gegeven aan levensvragen, maar dit gebeurt nog zeer beperkt. Het verzorgend personeel bij 

beide organisaties gaat om met levensvragen met name door te luisteren. Wel blijkt uit 

documentatie en uit interviews met bewoners dat het personeel het erg druk heeft en niet altijd 

goed weet hoe om te gaan met levensvragen bij bewoners. De geestelijk verzorger is niet bij 

iedereen bekend. Het algemene beeld is dat zowel de organisatie als het personeel zo goed mogelijk 

probeert om te gaan met levensvragen maar dat noch de organisatie noch het personeel er geheel 

op voorbereid is. De aanpak van de organisatie is niet altijd expliciet en structureel en het personeel 

hanteert een beperkt repertoire aan vaardigheden in de omgang met levensvragen. De diverse 

bronnen – de documenten, de interviews, de participerende observaties – vullen elkaar aan en 

bevestigen elkaar in het beeld dat in deze conclusies naar voren komt. 

 

 

  



21 
 

b. Beantwoording deelvraag 2 
 

Deelvraag 2: Welke eisen stelt het omgaan met levensvragen aan de professionaliteit van het 

personeel en aan de betrokkenheid van het sociale netwerk van cliënten? 

 

Ter beantwoording van deze deelvraag hanteren we de volgende opbouw:  

1. eerst bespreken we op hoofdlijnen de informatie die verzameld is via bestaande documenten 

en het bijwonen van overlegsituaties; 

2. vervolgens beantwoorden we de deelvraag middels samenvattende conclusies op grond van 

respectievelijk de bovengenoemde documenten, de afgenomen interviews en de gehouden 

participerende observaties; 

3. afsluitend wordt op grond van alle voorgaande informatie een overall antwoord op de 

deelvraag gegeven. 

Om algemene patronen te herkennen, worden conclusies getrokken over de gegevens van beide 

organisaties tezamen; daar waar belangrijke verschillen tussen de organisatie optreden wordt dit 

gemeld. 

 

Hoofdlijnen analyse documenten en bijgewoonde bijeenkomsten  

 

Organisatie A 

Over de eisen die het omgaan met levensvragen stelt aan de professionaliteit van het personeel, valt 

het een en ander af te leiden uit de verdiepingsgesprekken met verzorgend personeel, waarin zij 

aangeven hoe ze nu omgaan met levensvragen, Of eigenlijk: hoe ze de bewoner aandacht geven 

buiten de basale zorg om (verdiepingsgesprekken team, 26 juli 2012). Daarnaast worden ook 

vaardigheden genoemd in de folder voor vrijwilligers (folder voor vrijwilligers Organisatie A, april 

2013). De volgende belangrijke vaardigheden komen naar voren: 

• Goed leren luisteren naar de ‘vraag achter de vraag’, wat zegt iemand eigenlijk en waar 

heeft hij/zij behoefte aan? Hierbij hoort ook het herkennen van levensvragen. Wanneer 

vraagt iemand aandacht voor andere wezenlijke zaken in plaats van de concrete zaken die 

hij/zij noemt? 

• De juiste randvoorwaarden leren creëren (zie hierboven): de organisatie in de tijd, 

flexibiliteit, het zoeken van het juiste tijdstip, de juiste ondersteuning inschakelen (zoals 

het bespreken met elkaar als team, inschakelen van de GV-er, en andere eventuele 

deskundigen bij problemen, zoals de GGZ), en het bezit van achtergrondinformatie over 

de cliënt (zoals diens levensgeschiedenis, interesses etc.). 

• Het leren opbouwen van een vertrouwensband, waarin iemand zich veilig voelt om te 

vertellen (hiervoor moet ook de randvoorwaarde worden gecreëerd dat er voldoende 

vaste medewerkers zijn die bekend zijn voor/met een bewoner). 

• Kunnen omgaan met gevoelens van onmacht: er is niet altijd een oplossing en dat wordt 

ook niet gevraagd. 

(verdiepingsgesprekken team, folder vrijwilligers) 

 

Organisatie B 

Uit de verschillende verslagen van gesprekken met zorgmedewerkers naar aanleiding van de pilot, de 

vergaderingen en het plan van aanpak komt vooral naar voren dat het belangrijk is dat het personeel 

‘er gewoon kan zijn’, en dat ze goed kunnen luisteren. Daarnaast wordt er van het personeel een 

goede communicatie verwacht, door bijvoorbeeld alles betreffende levensvragen in het zorgleefplan 

van de cliënt te noteren. In de documenten wordt niet gedefinieerd wat onder levensvragen wordt 

verstaan. Daarbij worden in het plan van aanpak de termen ‘aandacht voor’ en ‘omgaan met’ 

(levensvragen) inwisselbaar gebruikt (Kremer & Begemann, 2013). 
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Naar aanleiding van een bijeenkomst met zorgmedewerkers ten behoeve van de pilot worden 

enkele vaardigheden voor zorgmedewerkers benoemd en zijn reflectiegroepen van verzorgenden 

gestart (Verslag bijeenkomst zorgmedewerkers Organisatie B 3 april 2013). Deze richten zich vooral 

op gespreksvaardigheden (zoals je verplaatsen in de ander, de tijd nemen, luisteren, de ander 

bevestigen), waarbij ook een aspect van professioneel optreden (durven inmengen, nadenken over 

vervolgstap, alsook kunnen verdragen van cliënt’s moeilijke stiuatie, niet willen oplossen) wordt 

benoemd. 

De pilot wordt organisatiebreed ingezet, maar het niet tot doel vaardigheden te onderscheiden 

die voor verschillende functies binnen de organisaties benodigd zijn.  

 

Beantwoording deelvraag 2 vanuit documentatie en bijeenkomsten (Organisaties A en B) 

Opgemerkt moet worden dat er alleen nog informatie beschikbaar is over de professionaliteit van 

het personeel. Over eisen aan het sociale netwerk van de cliënt kan op grond van de documenten 

geen uitspraak worden gedaan. 

Veel informatie over de competenties die verwacht worden van de medewerkers valt te 

destilleren uit gesprekken met hen die zijn gehouden in het kader van de pilot. Toch geven zij in deze 

gesprekken ook aan dat ze een aantal van deze zaken al gewend waren te doen voordat de pilot 

plaatsvond. Opvallend is dat er in het kader van de pilot niet duidelijk uitgelegd of gevraagd wordt 

aan het personeel wat nu precies levensvragen zijn, er wordt vooral over gesproken aan de hand van 

voorbeelden en casussen, die herkenning (moeten) oproepen. Het lijkt erop dat hier een bepaalde 

aanleg of gevoeligheid wordt verlangd. Hoewel de pilot organisatiebreed zou moeten worden 

ingezet, was het geen doel van de pilot om onderscheid te maken wat betreft de vaardigheden die 

benodigd zijn voor de verschillende functies binnen de organisaties. Verder worden in het plan van 

aanpak de termen ‘aandacht voor’ en ‘omgaan met’ (levensvragen) door elkaar gebruikt.  

Behalve het kunnen herkennen van levensvragen, wordt als competentie van zorgverleners 

vooral verwacht dat men goed kan communiceren (o.a. door het noteren van levensvragen in het 

zorgplan) en goed kan luisteren. Niet alleen naar wat er feitelijk wordt gezegd, maar ook 'tussen de 

regels door'. Daarnaast is het belangrijk dat personeel in staat is de juist randvoorwaarden te 

creëren: tijdstip bepalen/tijd vrij maken, indien nodig doorverwijzen naar deskundigen, voldoende op 

de hoogte zijn van de geschiedenis en interesses van een bewoner. Verder moet men in staat zijn 

een vertrouwensband op te bouwen en kunnen omgaan met gevoelens van onmacht (het feit dat er 

niet altijd oplossingen zijn). 

Van de organisatie vragen deze competenties structurele voorwaarden, zoals voldoende 

continuïteit in personeel zodat er een vertrouwensrelatie mogelijk is, en voldoende tijd om de 

benodigde aandacht aan bewoners te kunnen geven. Bovendien moeten er deskundigen aanwezig 

zijn waarnaar kan worden doorverwezen, zoals geestelijk verzorgers. 

Tenslotte vraagt het om kunnen gaan met levensvragen tevens van personeel dat zij weten om 

te gaan met conflicterende belangen van de cliënt en diens familie.  

 

Beantwoording deelvraag 2 vanuit de interviews (Organisatie A en Organisatie B) 

Bij beide organisatie geven de bewoners aan dat er een aantal eisen is waaraan het personeel moet 

voldoen om adequaat te kunnen omgaan met levensvragen. Er is in de eerste plaats tijd, ruimte, 

aandacht en deskundigheid nodig. Enkele respondenten vinden dat de begeleiding bij levensvragen 

hoort bij de deskundigheid van de geestelijk verzorger en niet bij verzorgend personeel of andere 

medewerkers. Van de geestelijk verzorger wordt gezegd dat het belangrijk is dat hij/zij zelf het 

initiatief neemt om regelmatig bij bewoners langs te gaan voor een gesprek of ze uit te nodigen voor 

een gespreksgroep. Dit omdat bewoners er meestal niet gemakkelijk uit zichzelf over beginnen, vaak 

ontbreekt de 'taal' om dit soort dingen bespreekbaar te maken en is er iemand nodig die dit 

begeleidt ('levensvragen horen bij het mens zijn, maar je komt er niet zomaar over in gesprek, dat 

moet goed begeleid worden door een geestelijk verzorger. Een verzorgende kan wel leren om 

aandacht te geven, door te vragen en dergelijke'). Er is behoefte aan meer duidelijkheid over de rol 
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van diverse actoren: respondenten weten niet altijd wat ze wel of niet van vrijwilligers mogen 

verwachten, noch waarin de rol van de geestelijk verzorger en de dominee van elkaar verschilt. 

Wat betreft het verzorgend personeel is duidelijk dat men in staat moet zijn om door te vragen 

over bepaalde dingen, zodat contact minder aan de oppervlakte blijft. Hiervoor zijn 

gespreksvaardigheden nodig, moet men attent zijn op signalen en moet men initiatieven nemen. 

Maar personeel moet ook de gevoeligheid hebben om aan te voelen of een bewoner graag wil 

praten of liever met rust gelaten wil worden. Anders gezegd: aandacht voor levensvragen betekent 

ook de mogelijkheid geven om er niet over te hoeven praten of mee bezig te hoeven zijn (aansluiten 

bij de behoeften van de bewoner). Het gaat om het creëren van de ruimte om het over de diepere 

dingen te kunnen hebben. In dit verband wordt ook het gewone sociale contact en gezelligheid als 

belangrijk genoemd, waarbij het niet over 'zware onderwerpen' hoeft te gaan. 

Door de geïnterviewde bewoners van Organisatie B wordt verder genoemd dat personeel en 

bewoners van elkaar moeten weten welk geloof of levensovertuiging men aanhangt, dat personeel 

negatieve zaken bespreekbaar kan maken en dat zij bewoners niet hindert met eigen persoonlijke 

problematiek. Tevens kan een goede bijdrage worden geleverd door het aanbieden van alternatieven 

voor omgang met geloof aan bewoners die niet naar de kerk kunnen gaan, en door markeringen en 

activiteiten bij bepaalde levensgebeurtenissen. Hierbij kan de geestelijke verzorging een rol spelen.  

Wat betreft de rol van het sociaal netwerk wordt door een aantal bewoners aangegeven dat ze 

de nabijheid en praktische hulp van bijvoorbeeld hun kinderen erg belangrijk vinden. Een bewoner 

geeft ook aan dat zij diepere persoonlijke zaken liever met hen bespreekt dan met personeel. Toch is 

het voor veel bewoners ook moeilijk om met hun kinderen over levensvragen te spreken, 

bijvoorbeeld omdat ze een ander geloof hebben, omdat ze hun kinderen er niet te veel mee willen 

belasten of omdat ze het niet gewend zijn met hen over dit soort zaken te praten. Als vereiste komt 

naar voren dat het personeel kennis moet hebben van het contact dat de bewoner met diens sociaal 

netwerk heeft. Dat lijkt er niet altijd te zijn. 

 

Beantwoording deelvraag 2 vanuit de participerende observaties (Organisatie A en Organisatie B) 

Uit de participerende observaties, inclusief korte gesprekjes, komt het volgende beeld naar voren. 

Het personeel moet balanceren om enerzijds mensen uit hun eenzaamheid proberen te halen door 

ze aandacht te geven en anderzijds mensen die met rust gelaten willen worden ook met rust laten. 

Personeel dient kortom waar mogelijk aan te sluiten bij de beleving en de behoeften van de 

bewoner. Van personeel wordt enerzijds een actieve rol verlangd waarbij men geregeld even vraagt 

hoe het gaat en vervolgens meer doorvraagt. Anderzijds moet men ook oog hebben voor de 

verantwoordelijkheid van de bewoner om zelf aan te geven wat hij/zij nodig heeft. Van personeel en 

sociaal netwerk wordt verwacht dat ze een vertrouwensband kunnen aangaan met de bewoners, 

ruimte creëren om op een laagdrempelige manier in gesprek te kunnen gaan, maar waar wel sprake 

is van 'echt contact'. De bewoners vinden dat de geestelijk verzorger een actieve rol moet hebben: 

hij of zij dient niet alleen op aanvraag beschikbaar te zijn, maar moet ook uit zichzelf naar mensen 

toe gaan en mensen uitnodigen voor de gespreksgroep. Er lijkt een gericht aanbod van activiteiten 

nodig (niet alleen van de geestelijke verzorging, maar in het algemeen), waarbij ruimte is voor 

religieuze verschillen en verschillende sociale behoeftes van bewoners. Behulpzaam daarbij is oog 

voor de kwaliteit van voorzieningen en (sociale) mogelijkheden van het gebouw.  

Bij Organisatie B wordt aangegeven dat de aandacht voor levensvragen nog wat actiever mag 

worden aangeboden aan bewoners en dat het meer geagendeerd mag worden als thema onder 

personeel. Vrijwilligers in Organisatie A (van de bibliotheekgroep) geven aan dat zij wel wat meer 

ondersteuning zouden willen van de organisatie in het omgaan met levensvragen, omdat zij vinden 

dat dit veel van ze vraagt maar wel erg belangrijk is voor de betrokken bewoners. Zij geven 

bovendien aan een groot verschil te zien tussen zorgverleners in hun vermogen om met levensvragen 

van bewoners om te gaan. 
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Conclusie deelvraag 2 

 

Uit de bestudeerde literatuur, de interviews en de participerende observaties komt nadrukkelijk naar 

voren dat het omgaan met levensvragen een aantal eisen stelt aan het personeel, de zorgorganisatie 

en het sociale netwerk van cliënten.  

De organisatie dient de randvoorwaarden te scheppen, zoals tijd, ruimte en laagdrempelige 

contactmomenten. Voor personeel is het van belang dat ze elkaar weten te vinden: wie doet wat, 

wie is de geestelijk verzorger, en wanneer moet/kan er naar wie doorverwezen worden. De 

verschillende rollen en functies dienen ook helder te zijn bij de bewoners. Wanneer een medewerker 

in contact is met een bewoner, is het vooral van belang dat hij/zij goed luistert, doorvraagt en 

probeert aan te sluiten bij de behoefte van de bewoner. Bewoners hebben er behoefte aan 

regelmatig gevraagd te worden hoe het met ze gaat, en aan daar vervolgens over doorpraten. Een 

belangrijke eis die aan de geestelijke verzorging gesteld wordt – naast helderheid over diens 

taak/functie – is dat hij/zij actief bewoners bezoekt en uitnodigt om deel te nemen aan kerk- of 

bezinningsbijeenkomsten en gespreksgroepen. Ten aanzien van het sociale netwerk van bewoners is 

het van belang dat personeel zicht heeft op het contact van de bewoner met dat netwerk. Ook ten 

aanzien van deze deelvraag leiden de diverse databronnen tot een samenhangend beeld en 

bevestigen elkaar in de geschetste uitkomsten. 
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c. Scan op deelvragen 3 en 4 
 

De huidige, eerste onderzoeksfase heeft zich in empirisch opzicht beperkt tot de deelvragen 1 en 2 

en afgeleid daarvan deelvraag 6; inhoudelijk samengevat: hoe gaat men om met levensvragen, welke 

eisen stelt dit aan betrokkenen en wat zijn mogelijke consequenties voor een standaard. Ondanks 

het feit dat er in het onderzoek geen gegevens zijn verzameld over de ‘kwaliteit van omgaan met 

levensvragen (deelvraag 3) en ‘kwaliteit van leven’ (deelvraag 4) hebben we de verzamelde gegevens 

globaal gescand vanuit het perspectief van deze deelvragen. Het komt erop neer dat we gekeken 

hebben of we in deze kwalitatieve gegevens indicaties konden herkennen van de kwaliteit van 

‘omgaan met levensvragen’, dan wel indicaties van de ‘kwaliteit van leven’ van betrokken ouderen. 

Het is echter niet meer dan een globale inventarisatie van aspecten die mogelijk behulpzaam kunnen 

zijn bij het nadenken over (aanvullende) metingen van ‘kwaliteit van omgaan’ en ‘kwaliteit van leven’ 

in de tweede fase van het onderzoek. 

 

Deelvraag 3: Op welke wijze kan de kwaliteit van omgaan met levensvragen worden bepaald? 

 

Uit exploratie van de interviews en observaties kan het volgende worden afgeleid ten behoeve van 

mogelijke indicaties van kwaliteit van omgaan met levensvragen in deze zorgorganisaties. 

 

Indicatie van kwaliteit omgang met levensvragen is dat cliënt: 

- bekend is met taak/functie geestelijk verzorger  

- goed met personeel over (worstelen met) levensvragen kan praten 

- levensvragen bespreekt met medebewoners 

- zich gesteund voelt in levensvragen 

- blij is met initiatief van geestelijk verzorger  

- bekend is met geloofsachtergrond van personeel 

- diepgang in gesprek ervaart 

 

Indicatie van kwaliteit omgang is dat (personeel): 

- geen negatieve levenservaringen deelt met cliënten 

- initiatief neemt in gesprekken over geloof en levensvragen 

- regelmatig doorvraagt in gesprek met bewoners over levensthema’s 

- initiatief neemt in activiteiten en hulp rond levensvragen 

- merkt dat de organisatie aandacht biedt aan het thema levensvragen 

- bekend is met biografie bewoner en diens belangrijke levensgebeurtenissen 

- op de hoogte is van contacten bewoner met diens sociale netwerk 

- bekend is met de taak/functie van geestelijk verzorger 

- de geestelijk verzorger bewoners actief opzoekt 

- de geestelijk verzorger gespreksgroepen houdt 

 

Indicatie van kwaliteit omgang is dat organisatie: 

- omgaan met levensvragen opgenomen heeft in beleid en visie  

- nadrukkelijk geestelijke verzorging aanbiedt 

- laagdrempelige contactmomenten organiseert waarin levensvragen aan de orde kunnen komen 

- structurele aandacht in het programma heeft voor levensgebeurtenissen (vieringen e.d.) 

- personeel en vrijwilligers ondersteunt/bijschoolt t.a.v. omgaan met levensvragen 

- fysieke voorzieningen kent (zitjes, stilteruimte) die omgaan met levensvragen vergemakkelijken  

- personeel heeft dat weinig van samenstelling wisselt  

- een locatie heeft welke omgang met levensvragen niet hindert (uitzicht op begrafenisauto’s) 
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Deelvraag 4: Op welke wijze kan de kwaliteit van leven van ouderen in zorgorganisaties worden 

bepaald? 

 

Uit exploratie van de interviews en observaties kan het volgende worden afgeleid ten behoeve van 

mogelijke indicaties van de kwaliteit van leven van ouderen in deze zorgorganisaties. 

 

Indicatie van kwaliteit van leven – specifiek in relatie tot levensvragen - is dat cliënt: 

- Verbondenheid ervaart met andere mensen (personeel, eigen sociaal netwerk) 

- Kracht ontleent aan eigen levensovertuiging 

- Voldoende kan praten over geloof en levensovertuiging met personeel 

- Voldoende kan praten over geloof en levensovertuiging met eigen netwerk  

- Goed contact met geestelijk verzorger ervaart 

- Vieringen, kerkdiensten bijwoont 

- Voor anderen zorgt, medebewoners helpt 

- Initiatief neemt in sociale contacten met andere bewoners  

- Voorzieningen in huis als goed en laagdrempelig ervaart 

- Geen last heeft van de fysieke locatie van het verblijf (lawaai, uitzicht) 

 

Conclusie scan op deelvragen 3 en 4 

Bij deelvraag 3 komen gevarieerde aspecten naar voren die mogelijk van belang zijn voor ‘kwaliteit 

van omgang met levensvragen’, waarbij gedrag, kennis en affect als drie belangrijke componenten te 

herkennen zijn. Ten aanzien van de organisatie zien we hier aspecten met betrekking tot beleid, 

personeel, voorzieningen en activiteiten. 

Wat betreft deelvraag 4 zijn mogelijke indicaties voor ‘kwaliteit van leven’ moeilijker separaat te 

herkennen, vooral omdat deze snel dicht bij aspecten die ook wijzen op ‘kwaliteit van omgaan met 

levensvragen’ (dan wel kwaliteit van leven in het algemeen) liggen. Categorieën als verbondenheid, 

geloof, sociale activiteit treden het sterkst naar voren. Het gaat hierbij meer om gedrag en affect dan 

om kennis. 

Zoals gezegd is bovenstaande slechts een inventarisatie van kwaliteitsaspecten die we konden 

herkennen in de verzamelde gegevens en die mogelijk benut kunnen worden bij het nadenken over 

(aanvullende) kwaliteitsmetingen in de tweede fase van het onderzoek. In het beoogde 

vervolgonderzoek zal verder ingegaan worden op indicaties voor kwaliteit van ‘omgaan met 

levensvragen’ en voor de effecten hiervan op de kwaliteit van leven van de ouderen.  
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7. Conclusie en discussie 
 

Conclusie en samenvatting 

 

Introductie: de onderzoekaanpak 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we de probleemstelling uiteengezet, een theoretisch kader 

geformuleerd en verslag gedaan van de wijze waarop in en rond twee organisaties voor langdurende 

ouderenzorg wordt omgegaan met levensvragen. Daarbij is eveneens beschreven welke ‘eisen’ dit 

omgaan met levensvragen (impliciet) stelt aan de organisatie en het personeel; ook de rol van de 

sociale omgeving van de cliënt kwam hierbij soms aan de orde. Het onderzoek exploreert deze 

thema’s ter ondersteuning van de beoogde kwaliteitstandaard ‘omgaan met levensvragen in de 

langdurende zorg voor ouderen’. Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen ontwikkelt de 

standaard in twee projectjaren. Het huidige onderzoek sluit aan bij het eerste projectjaar en is tevens 

een verkenning voor de tweede onderzoeksfase tijdens het tweede projectjaar. Deze rapportage 

omvat voor het empirisch gedeelte de beantwoording van de eerste twee onderzoeksvragen uit de 

probleemstelling, en afgeleid daarvan volgt in de einddiscussie de beantwoording van deelvraag 6 

(omtrent de consequenties voor de standaard). Aanvullend zijn de bevindingen kort geduid vanuit 

het perspectief van deelvragen 3 en 4 op indicaties voor ‘kwaliteit’ die mogelijk in fase 2 opgenomen 

kunnen worden. In de tweede fase zal verder ingegaan worden op indicaties van kwaliteit van 

‘omgaan met levensvragen’ en indicaties van de effecten hiervan op de kwaliteit van leven van de 

ouderen.  

 

De opzet van dit onderzoek was een kleinschalige, kwalitatieve casestudy waarmee op grond van een 

beperkt aantal databronnen inzicht gegeven wordt in omgaan met levensvragen in twee organisatie 

voor langdurende ouderenzorg. Door de combinatie van interviews, participerende observaties en 

documentenstudie is een relatief breed beeld gekregen van het omgaan met levensvragen. De 

vanwege het ‘experimentenprogramma’ bestaande documenten – waaronder beleidsstukken en 

verslagen van interviews en bijenkomsten – bevatten een grote hoeveelheid bruikbare informatie. 

Aanvullend zijn in beide zorgorganisaties drie open interviews onder ouderen afgenomen en een 

dagdeel lang participerende observaties verricht. Voor deze dataverzameling zijn op grond van het 

theoretisch kader specifieke topiclists opgesteld. Daarnaast hebben de onderzoekers overlegsituaties 

bijgewoond en benut voor dataverzameling. Het feit dat de twee organisaties in dit onderzoek sterk 

gelijksoortig zijn en elk een relatief homogene cliëntpopulatie kennen, bleek inderdaad ook uit de 

verzamelde data. De relatief bescheiden hoeveelheid primaire data neemt hiermee aan 

zeggingskracht toe en biedt tezamen met de verzamelde secundaire empirische gegevens voldoende 

data voor een informatief antwoord op de onderzoeksvragen. De variatie aan bronnen biedt daarbij 

goede gelegenheid om de kwaliteit van de informatie te bepalen en te verifiëren of indrukken en 

conclusies gerechtvaardigd zijn. De beschreven resultaten en conclusies zijn op deze wijze gestaafd. 

 

Beantwoording van de onderzoeksvragen 

De centrale vraag voor het overkoepelende onderzoek (fase 1 en 2) luidde als volgt: Hoe gaan 

zorgorganisaties voor ouderen om met levensvragen, welke eisen stelt dat aan het personeel en 

andere betrokkenen, en welke effecten heeft deze omgang op de kwaliteit van leven van ouderen en 

wat zijn mogelijke consequenties voor het ontwikkelen van een professionele kwaliteitstandaard? 

 

De eerste helft van deze hoofdvraag beantwoorden we middels deelvragen 1 en 2. De in de tweede 

helft genoemde ‘effecten’ vallen buiten het bereik van dit eerste onderzoek. Wel geven we een 

eerste impressie op deelvragen 3 en 4 waarin wordt gezocht naar indicaties van de kwaliteit van 

‘omgaan met levensvragen’ en indicaties van de kwaliteit van leven van betrokken ouderen. Dit 

betreft echter niet meer dan eerste indrukken op grond van de nu verzamelde informatie. Het laatste 



28 
 

deel van de hoofdvraag, over consequenties voor de te ontwikkelen standaard, betreft deelvraag 6 

en wordt in deze rapportage betrokken in de ‘discussie’ op de bevindingen. 

 

Hieronder presenteren we om te beginnen (nogmaals) de samenvattende antwoorden per deelvraag 

(zie voorgaande hoofdstuk). Vervolgens zullen we de uitkomsten nader bediscussiëren en in een 

breder licht plaatsen door ze te verbinden met enkele relevante bronnen.  

 

Deelvraag 1: Op welke manier gaan bestuurders, beleidsmedewerkers en verzorgend personeel in 

zorgorganisaties voor ouderen om met levensvragen? 

 

Bestuurders van beide zorgorganisaties hechten waarde aan aandacht voor levensvragen. Dat beide 

organisaties deelnemen aan de pilot is hier een duidelijk teken van. Op sommige plekken wordt 

beleidsmatig een plek gegeven aan levensvragen, maar dit gebeurt nog zeer beperkt. Het verzorgend 

personeel bij beide organisaties gaat om met levensvragen met name door te luisteren. Wel blijkt uit 

documentatie en uit interviews met bewoners dat het personeel het erg druk heeft en niet altijd 

goed weet hoe om te gaan met levensvragen bij bewoners. De geestelijk verzorger is niet bij 

iedereen bekend. Het algemene beeld is dat zowel de organisatie als het personeel zo goed mogelijk 

probeert om te gaan met levensvragen maar dat noch de organisatie noch het personeel er geheel 

op voorbereid is. De aanpak van de organisatie is niet altijd expliciet en structureel en het personeel 

hanteert een beperkt repertoire aan vaardigheden in de omgang met levensvragen. De diverse 

bronnen – de documenten, de interviews, de participerende observaties – vullen elkaar aan en 

bevestigen elkaar in het beeld dat in deze conclusies naar voren komt. 

 

Deelvraag 2: Welke eisen stelt het omgaan met levensvragen aan de professionaliteit van het 

personeel en aan de betrokkenheid van het sociale netwerk van cliënten? 

 

Uit de bestudeerde literatuur, de interviews en de participerende observaties komt nadrukkelijk naar 

voren dat het omgaan met levensvragen een aantal eisen stelt aan het personeel, de zorgorganisatie 

en het sociale netwerk van cliënten. De organisatie dient de randvoorwaarden te scheppen, zoals 

tijd, ruimte en laagdrempelige contactmomenten. Voor personeel is het van belang dat ze elkaar 

weten te vinden: wie doet wat, wie is de geestelijk verzorger, en wanneer moet/kan er naar wie 

doorverwezen worden. De verschillende rollen en functies dienen ook helder te zijn bij de bewoners. 

Wanneer een medewerker in contact is met een bewoner, is het vooral van belang dat hij/zij goed 

luistert, doorvraagt en probeert aan te sluiten bij de behoefte van de bewoner. Bewoners hebben er 

behoefte aan regelmatig gevraagd te worden hoe het met ze gaat, en aan daar vervolgens over 

doorpraten. Een belangrijke eis die aan de geestelijke verzorging gesteld wordt – naast helderheid 

over diens taak/functie – is dat hij/zij actief bewoners bezoekt en uitnodigt om deel te nemen aan 

kerk- of bezinningsbijeenkomsten en gespreksgroepen. Ten aanzien van het sociale netwerk van 

bewoners is het van belang dat personeel zicht heeft op het contact van de bewoner met dat 

netwerk. Ook ten aanzien van deze deelvraag leiden de diverse databronnen tot een samenhangend 

beeld en bevestigen elkaar in de geschetste uitkomsten. 

 

Scan op deelvraag 3: Op welke wijze kan de kwaliteit van omgaan met levensvragen worden 

bepaald?  

 

Het betreft hier een inventarisatie van kwaliteitsaspecten die we konden herkennen in de 

verzamelde gegevens voor deelvragen 1 en 2 en die mogelijk benut kunnen worden bij het nadenken 

over (aanvullende) kwaliteitsmetingen in de tweede fase van het onderzoek.  

In het licht van deelvraag 3 werden gevarieerde, concrete aspecten herkend die mogelijk van 

belang zijn voor ‘kwaliteit van omgang met levensvragen’, waarbij gedrag, kennis en affect als drie 

belangrijke componenten te herkennen waren. Ten aanzien van de organisatie zagen we hier 

aspecten met betrekking tot beleid, personeel, voorzieningen en activiteiten. 
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Scan op deelvraag 4: Op welke wijze kan de kwaliteit van leven van ouderen in zorgorganisaties 

worden bepaald?  

 

Ook hier betreft het een inventarisatie van kwaliteitsaspecten die we konden herkennen in de 

verzamelde gegevens voor deelvragen 1 en 2 en die mogelijk benut kunnen worden bij het nadenken 

over (aanvullende) kwaliteitsmetingen in de tweede fase van het onderzoek.  

Voor deelvraag 4 waren mogelijke indicaties voor ‘kwaliteit van leven’ moeilijk separaat te 

herkennen, vooral omdat deze snel dicht liggen bij aspecten die ook wijzen op ‘kwaliteit van omgaan 

met levensvragen’ (dan wel kwaliteit van leven in het algemeen). Categorieën als verbondenheid, 

geloof, sociale activiteit traden het sterkst naar voren. Het gaat hierbij meer om gedrag en affect dan 

om kennis. 

 

In het beoogde vervolgonderzoek zal verder ingegaan worden op indicaties voor kwaliteit van 

‘omgaan met levensvragen’ en indicaties voor de effecten hiervan op kwaliteit van leven van de 

ouderen.  

 

Discussie en aanbevelingen 

 

In de discussie brengen we onze conclusies in verband met enkele zeer relevante documenten bij het 

opstellen van de kwaliteitstandaard omgaan met levensvragen, en verbinden we hier enkele 

aanbevelingen aan. De documenten waarop we onze conclusies betrekken zijn: 

- de interne ‘wat-is-er-al-bekend-tekst’ van het Expertisenetwerk (Vilans, 2012b); 

- de landelijke richtlijn Spirituele zorg uit 2010; 

- het document Werken aan mentaal welbevinden. Vijf startpunten voor de 

zorgorganisatie uit 2010; 

- het document Mentaal welbevinden in de zorg thuis. Startpunt voor innovatie uit 2012. 

 

Aandacht voor levensvragen volgens ‘getrapt systeem’ in de hele organisatie 

 

Uit ons onderzoek blijkt dat het van belang is dat aandacht voor levensvragen op meerdere niveaus 

in de organisatie een plaats krijgt, zodat het goed ingebed wordt in de organisatie en door de 

mensen daadwerkelijk beleefd en eigen gemaakt wordt (zie zowel deelvragen 1 als 2). Zo kan men 

zorgen voor een ‘getrapt systeem’ voor het omgaan met levensvragen waarin iedere 

medewerkersgroep of ieder domein van de organisatie een eigen rol of taak heeft: niet iedereen 

hoeft bijvoorbeeld gesprekken te kunnen voeren met bewoners op existentieel niveau, maar moet 

wel kunnen doorverwijzen naar de psycholoog en geestelijk verzorger. Op organisatieniveau 

betekent dit dat in het inwerken van nieuwe medewerkers en in overlegorganen er aandacht voor 

moet zijn wie waarvoor te benaderen is zodat men elkaar ook daadwerkelijk weet te vinden. De 

landelijke richtlijn Spirituele zorg benadrukt ook dat iedere discipline een eigen werkwijze heeft en 

moet hebben: ‘Iedere discipline heeft ook haar eigen disciplinegebonden wijze van begeleiden: eigen 

repertoire en rol ten aanzien van de patiënt.’ Differentiatie is dus noodzakelijk (Leget et al., 2010, p. 

16). 

 

Onze conclusie over het belang van een ‘getrapt systeem’ komt overeen met de ideeën van het 

Expertisenetwerk, zoals die geformuleerd zijn in een intern overlegdocument (de zogenoemde wat-

is-er-al-bekend-tekst, Vilans, 2012b). Het draait volgens het Expertisenetwerk om de volgende 

dimensies waarbinnen aandacht voor levensvragen een goede plek moet hebben:  

1. De primaire relatie cliënt – medewerkers (medewerkers die omgaan met de cliënt, zorg, 

behandeling, huishoudelijk, welzijn, catering, etc. en vrijwilligers) 

2. Visie 

3. Borging van aandacht voor levensvragen in het zorgleefplan 

4. Management 
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5. Personeelsbeleid 

6. Communicatie 

7. Vrijwilligersbeleid 

8. Familie 

9. Accommodatie 

10. Borging van aandacht voor levensvragen in de lijn en bij cliëntenraad 

11. Beschikbaarheid, rol en taak van geestelijke verzorging 

 

De voor dit onderzoek zeer relevante landelijke richtlijn Spirituele zorg (Leget et al., 2010, p. 3) pleit 

ook voor een onderscheid tussen verschillende situaties, maar volgens een andere indeling dan de 

‘wat-is-er-al-bekend-tekst’: ‘De richtlijn biedt in de eerste plaats een handreiking om onderscheid te 

kunnen maken tussen: (A) situaties waarin volstaan kan worden met alledaagse aandacht voor 

levensvragen in de zorg, (B) situaties waar patiënten behoefte aan begeleiding hebben op het terrein 

van levensvragen of een normale worsteling doormaken waarbij begeleiding door een deskundige 

toegevoegde waarde kan hebben, en (C) situaties waar de worsteling met levensvragen tot een 

existentiële crisis leidt die vraagt om een crisisinterventie door een geestelijk verzorger, medisch 

maatschappelijk werker of psycholoog. In de tweede plaats worden handvatten gegeven om in deze 

te onderscheiden situaties goede zorg te bieden.’  

Op basis van ons onderzoek voegen wij hier nog een situatie of categorie aan toe, namelijk de 

organisatorische randvoorwaarden. Hier gaat het onder andere om activiteiten, sfeer en 

voorzieningen. Het is van belang om deze vierde categorie expliciet te noemen om aandacht te 

vragen voor onder meer het belang van structurele activiteiten (zoals vieringen) en te voorkomen dat 

omgevingsfactoren als vanzelfsprekend worden beschouwd en niet onderdeel worden van het kijken 

naar en verbeteren van aandacht voor levensvragen.  

In het vervolg van de richtlijn Spirituele zorg wordt een aantal indicaties voor doorverwijzing gegeven 

(p. 20-21). Deze indicaties, waarin onderscheid gemaakt wordt tussen inhoudelijke, praktische en 

persoonlijke redenen voor doorverwijzing, zijn ook te gebruiken door personeel wanneer het gaat 

om aandacht voor en omgaan met levensvragen.  

Op basis van het bovenstaande verdient het aanbeveling om in de te ontwikkelen 

kwaliteitstandaard aandacht te besteden aan bovengenoemde dimensies en daarbij te verwijzen 

naar het in de richtlijn Spirituele zorg genoemde onderscheid in situatietypes. 

 

De nota Mentaal welbevinden in de zorg thuis. Startpunt voor innovatie (Huizing et al., 2012, p. 14-

18) geeft een helder geordend overzicht van aanknopingspunten voor de zorgorganisatie ten aanzien 

van mentaal welbevinden. De gebruikte indeling vertoont duidelijke overeenkomsten met de 

resultaten van ons onderzoek en onze aanbeveling voor een getrapt systeem van aandacht voor 

levensvragen binnen zorgorganisaties en is wellicht ook goed bruikbaar voor de kwaliteitstandaard. 

Het overzicht van aanknopingspunten is in de nota op basis van de volgende onderwerpen geordend: 

a. Competenties van zorgverleners  

b. Inrichten van de zorgorganisatie 

c. Creativiteit in de benadering van unieke cliënten 

d. Continuïteit in de zorgrelatie 

e. De waarde van teamoverleg en intervisie 

f. Beschikbaarheid geestelijke verzorging 

g. Mobiliseren van het sociale netwerk 

h. Het belang van tijdig signaleren en doorverwijzen 

i. Samenwerking met partnerorganisaties 

 

Concretisering getrapt systeem: gedifferentieerde gedeelde verantwoordelijkheid 

 

Het bovenstaande advies voor een getrapt systeem valt als volgt te concretiseren. We hebben 

gedurende ons onderzoek geconstateerd dat door de focus op ‘omgaan met levensvragen’ in 
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sommige overlegorganen de idee lijkt te zijn dat iedereen moet kunnen omgaan met levensvragen, 

dus ook verzorgend personeel, schoonmakers, et cetera. Wij adviseren op een hoger niveau binnen 

de organisatie het doel te formuleren dat er in de Organisatie Bandacht voor levensvragen moet zijn. 

Dit doel zou vervolgens op diverse niveaus in de organisatie vertaald kunnen worden (differentiëren 

per groep, getrapt systeem): wil er aandacht voor levensvragen zijn in een zorgorganisatie wat 

betekent dit dan voor de diverse medewerkers? Het betekent in ieder geval niet per definitie dat alle 

medewerkers met levensvragen om moeten kunnen gaan.  

Het doel aandacht voor levensvragen moet dus vertaald worden naar subdoelen. Daar hebben 

wij enkele suggesties voor. Denk bijvoorbeeld aan: 

1. beleidsmatig/bestuurlijk aandacht voor levensvragen. Dat wil zeggen: mogelijk maken van 

(condities scheppen voor) goed kunnen omgaan met levensvragen. Onder meer middels: 

financiële voorwaarden, inrichting gebouw, aanstellen juist personeel (incl. geestelijk 

verzorger), trainen personeel, organisatie structurele activiteiten, e.d.; 

2. geestelijk verzorger: gesprekken met bewoners (en personeel) over levensvragen, 

bijdragen aan humanisering van de organisatie, o.a. middels verzorgen workshops, 

trainingen en deskundigheidsbevordering; 

3. verzorgend personeel: herkennen van levensvragen, getraind in goede 

gespreksvaardigheden, doorverwijzen naar geestelijk verzorger; 

4. ondersteunend personeel (bijvoorbeeld receptionisten): waarborgen goede sfeer en 

prettige omgeving die ruimte schept voor levensvragen, doorverwijzen naar verzorgend 

personeel; 

5. vrijwilligers: gespreksvaardigheden, laagdrempelig open contact met bewoners, 

doorverwijzen naar verzorgend personeel’. 

Aandacht voor levensvragen is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid binnen de 

zorgorganisaties. Juist de onderlinge samenhang in het realiseren van het gedeelde hoofddoel is erg 

belangrijk om de genoemde inbedding van aandacht voor levensvragen te kunnen bewerkstelligen. 

In het kader hiervan adviseren we zorgorganisaties zich te ontwikkelen naar een organisatie waarin 

medewerkers elkaar kennen en goed naar elkaar kunnen doorverwijzen. Dit zou ook als 

aandachtspunt opgenomen kunnen worden in de kwaliteitstandaard. Gezien de disciplinair 

verschillende achtergronden van het personeel (denk aan artsen, verpleegkundigen, etc.) is een 

aanvullende suggestie te bezien in hoeverre de kwaliteitstandaard specificaties vereist naar 

professionele discipline.  

 

Gevoeligheid voor signalen 

 

Aandacht voor levensvragen betekent, zoals we hebben gezien in de documentenstudie en het 

bijwonen van overlegmomenten, dat medewerkers oog hebben voor ‘de vraag achter de vraag’. 

Bewoners vinden het in dit verband erg belangrijk dat medewerkers niet alleen vragen hoe het gaat, 

maar ook echt doorvragen. In de al genoemde landelijke richtlijn Spirituele zorg wordt het oog 

hebben voor de vraag achter de vraag ook genoemd: ‘Hoe is gevoeligheid voor die signalen te 

trainen? Een eerste stap is om te beseffen dat uitspraken van patiënten zelden maar één enkele 

betekenis hebben, maar meer betekenislagen bevatten’ (Leget et al., 2010, p. 5). In aansluiting 

hierop pleit de richtlijn Spirituele zorg voor ‘presentie’: ‘een wijze van handelen die de nadruk legt op 

het luisterend aanwezig zijn, waarbij de hulp niet van buitenaf komt, maar geprobeerd wordt de 

krachten in de patiënt zelf te mobiliseren door aanwezigheid, trouw, en eerder te ‘laten’ dan te 

‘doen’ (een ‘latende modus van handelen’)’ (idem, p. 6). Dit is een andere houding dan veel 

zorgmedewerkers gewend zijn – zorgmedewerkers geven aan niet te weten hoe ze om moeten gaan 

met levensvragen, hebben weinig tijd en komen vaak alleen kort om zorghandelingen te verrichten. 

Daarom is het van belang in de kwaliteitstandaard en in deskundigheidsbevordering naast een 

repertoire van actief omgaan met levensvragen expliciet aandacht te besteden aan deze ‘latende 

modus’.  
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De cliënt centraal 

 

In aansluiting op het vorige punt, blijkt uit het onderzoek ook dat het van belang is dat medewerkers 

oog hebben voor de behoeften van bewoners en op basis daarvan handelen. Dit betekent dat 

omgaan met levensvragen of aandacht voor levensvragen niet per definitie inhoudt dat erover 

gepraat moet worden: soms willen mensen liever even met rust gelaten worden. Dit principe van de 

cliënt en diens behoeften centraal, is ook terug te lezen in de Actiz-nota’s Werken aan mentaal 

welbevinden. Vijf startpunten voor de zorgorganisatie en Mentaal welbevinden in de zorg thuis. 

Startpunt voor innovatie. Zo staat in de eerstgenoemde tekst dat verantwoorde zorg om vier 

domeinen draait (de woon- en leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden en 

autonomie, en lichamelijk welbevinden en gezondheid), en dat voor al deze domeinen geldt dat er in 

de zorg ‘aansluiting moet zijn op wie de ander ‘is’ en wat voor hem of haar op dit moment van 

betekenis is’ (Huizing et al., 2010, p. 6). De aandacht voor de identiteit van de cliënt wordt vervolgens 

opgedeeld in vier aspecten: oog voor eigenheid, oog voor continuïteit, oog voor het moment en oog 

voor wisselwerking (idem, p. 6-7).  

Het belang van oog hebben voor deze veelzijdigheid van iedere individuele bewoner, klinkt door 

in onze interviews en participerende observaties: verschillende bewoners hebben bijvoorbeeld 

aangegeven de ene keer wel een gesprek nodig te hebben of op prijs te stellen, en de andere keer 

juist liever met rust gelaten te willen worden. Ook in de tweede Actiz-nota, Mentaal welbevinden in 

de zorg thuis. Startpunt voor innovatie wordt kennis van de behoeften van de cliënt onderstreept: 

‘Uitgangspunt voor goede zorg is dat zorgverleners op de hoogte zijn van wat het voor de cliënt 

betekent om zorgafhankelijk te zijn, dat ze de mogelijkheden van de cliënt leren kennen, dat ze zicht 

hebben op de kwaliteit van het netwerk van de cliënt en dat ze een relatie met de cliënt en zijn 

mantelzorger(s) opbouwen die zich ervoor leent om hem en zijn naasten te stimuleren en te 

activeren om zoveel als mogelijk haar eigen leven in regie te nemen, of te houden’ (Huizing et al., 

2012, p. 7).  

 

Scholing, deskundigheidsbevordering, intervisie 

 

Uit onze documentatiestudie bleek dat veel zorgverleners niet zo goed weten hoe ze om moeten 

gaan met levensvragen van bewoners en soms ook door de verhalen van bewoners geconfronteerd 

worden met eigen vragen, dilemma’s en gevoeligheden. Het besef dat niet alleen de bewoner maar 

ook de zorgverlener een persoon is met een eigen verleden en gevoeligheden, is van belang in het 

omgaan met levensvragen. De richtlijn voor spirituele zorg erkent dit en onderstreept daarom de 

relevantie van zelfobservatie en zelfreflectie: ‘Door zelfobservatie en zelfreflectie kan de 

zorgverlener zich bewust worden van de eigen reacties en de gevolgen hiervan op de interactie met 

de patiënt. Dit kan helpen om verkeerde interpretaties van de signalen van de patiënt te voorkomen. 

De mate waarin een zorgverlener in staat is de eigen onmacht of angst te voelen en ermee om te 

gaan, heeft invloed op het aanwezig kunnen zijn bij de onmacht of angst van de patiënt. Regelmatige 

zelfobservatie en zelfreflectie, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie of supervisie, zijn daarom aan te 

bevelen’ (Leget et al., 2010, p. 17). Uit onze documentenstudie, interviews en participerende 

observaties is ook naar voren gekomen dat vrijwilligers en medewerkers behoefte hebben aan en 

gebaat zijn bij bijscholing en intervisie. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de geestelijk 

verzorger van de organisatie: hij/zij zou de intervisie/supervisie kunnen begeleiden vanuit diens 

ervaring met en kennis over existentiële thematiek. Dit vergroot meteen ook de zichtbaarheid van de 

geestelijk verzorger, wat doorverwijzing makkelijker mogelijk maakt.  

 

Definities ‘levensvragen’ en ‘omgaan met levensvragen’ 

 

We hebben tijdens de documentatiestudie en de interviews en participerende observaties 

geconstateerd dat er binnen de pilots en het Expertisenetwerk gezocht wordt naar wat verstaan 

wordt onder ‘levensvragen’ en ‘omgaan met’. In documenten worden levensvragen en omgaan met 
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levensvragen wel eens aan elkaar gelijkgesteld. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat voor 

werkdefinities het Expertisenetwerk wil hanteren, adviseren we ‘omgaan met levensvragen’ en 

‘levensvragen’ duidelijker van elkaar te onderscheiden. Daarnaast adviseren we om – in ieder geval 

als werkdefinities – gebruik te maken van de definities die wij gehanteerd hebben in ons onderzoek, 

zodat voor iedereen duidelijk is wat er onder de centrale begrippen verstaan wordt. Uiteraard 

kunnen die definities aangevuld en aangepast worden naar aanleiding van voortschrijdend inzicht.  

 

Raakvlakken met de richtlijn ‘Spirituele zorg’ 

 

We hebben hierboven al geconstateerd dat de richtlijn Spirituele zorg veel raakvlakken heeft met de 

te ontwikkelen richtlijn voor omgaan met levensvragen. We adviseren daarom de richtlijn Spirituele 

zorg goed te bestuderen op voor de standaard bruikbare gedeeltes. Twee concrete voorbeelden:  

1. In de richtlijn Spirituele zorg wordt het Amerikaanse ‘consensusdocument’ van Puchalski 

besproken (Leget et al., 2010, p. 13-15). Dit document voorziet in een diagnostisch 

instrument voor personeel ten aanzien van spirituele zorg. Iets soortgelijks zou ook gemaakt 

kunnen worden voor aandacht voor/omgaan met levensvragen. Op sommige punten is dit 

instrument zoals het geformuleerd is in de richtlijn al rechtstreeks bruikbaar voor de 

standaard voor omgaan met levensvragen, bijvoorbeeld de verkenningsvragen voor 

verpleegkundigen (zoals ‘Wat houdt u in het bijzonder bezig op dit moment?’). 

2. In de richtlijn Spirituele zorg (p. 17-18) wordt een aantal algemene aanbevelingen gedaan 

met betrekking tot het verlenen van spirituele zorg, waarbij onderscheid wordt gemaakt 

tussen voorwaarden, sfeer en proces. Veel van deze aanbevelingen zijn ook direct van 

toepassing op het omgaan met levensvragen. Enkele voorbeelden: neem nu en dan echt tijd, 

respecteer de grenzen van je professie en jezelf, bied veiligheid en een vertrouwensrelatie, 

reageer vanuit empathie, schort ieder oordeel op.  

 

Tot slot: algemene conclusies en aandachtspunten voor tweede fase 

 

Met de voorgaande antwoorden op de deelvragen is aangegeven hoe er in en rond de twee 

onderzochte zorginstellingen omgegaan wordt met levensvragen van ouderen en welke eisen dit met 

zich mee brengt voor organisatie en personeel. In de daaropvolgende discussie zijn enkele 

hoofdlijnen uit de onderzoeksresultaten geformuleerd en besproken aan de hand van direct 

gerelateerde literatuur. Daarbij zijn veel aspecten opgesomd die van belang kunnen zijn voor een 

kwaliteitstandaard voor ouderen in de langdurende zorg.  

 

Het ontwikkelen van een dergelijke standaard is pionierswerk, zeker ook omdat het doel van het 

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is om de standaard zo dicht mogelijk te laten staan bij 

de inhoud van hoe er wordt omgegaan met levensvragen en hoe dit beleefd wordt door ouderen. 

Deze kwalitatieve benadering vraagt een open en brede werkwijze waarmee de mogelijkheden van 

een standaard kunnen worden afgetast. Uiteindelijk echter dient de verzamelde kennis en informatie 

zich uit te kristalliseren tot een standaard.  

 

Voor het ondersteunende onderzoek geldt in feite precies hetzelfde: enerzijds open zoeken naar 

inhoudelijke en methodisch bruikbare ingrediënten voor een standaard en anderzijds het formuleren 

van aanbevelingen en – in fase 2 – het opzetten van vervolgonderzoek. De invulling van een mogelijk 

vervolgonderzoek hangt allereerst af van de verdere ontwikkelingsrichting van de kwaliteitstandaard, 

van keuzes die op grond van het eerste projectjaar worden gemaakt. Op grond van de ervaringen in 

deze eerste onderzoeksfase kan echter wel een aantal aandachtspunten genoemd worden voor het 

vervolgonderzoek, uitgaande van de situatie dat deze wederom kleinschalig van aard zal zijn. 

Een eerste aspect is dat – zoals boven al eerder besproken – in het vervolgonderzoek gezocht 

wordt naar indicaties voor de kwaliteit van omgaan met levensvragen. Om dit te kunnen doen moet 

eerst duidelijk zijn wat ‘omgaan met levensvragen’ is in dit verband, vervolgens dient er gezocht te 



34 
 

worden naar mogelijkheden om aan deze ‘omgang’ een evaluatie toe te voegen (in termen van 

kwaliteit). Uit deze constatering spreekt meteen dat het aan te bevelen is om het vervolgonderzoek 

in een vroeg stadium te beperken tot enkele definities van ‘omgang’ – hierbij kan gedifferentieerd 

worden naar de diverse niveaus in de organisatie (organisatie- en , personeelsgeledingen) en 

aangesloten worden bij een ‘getrapte benadering van omgaan met levensvragen’ zoals in de 

discussie besproken. Gezien de beperkte omvang van het beoogde onderzoek is het vervolgens 

raadzaam de kwaliteitsmaatstaven te verkrijgen via enerzijds expertbeoordelingen op deze definities, 

zoals toegepast op allerlei concrete situaties (bijvoorbeeld kwaliteitscriteria voor het type 

deskundigheidsbevordering dat een organisatie hanteert) en anderzijds door evaluaties van het 

personeel en de ouderen en hun netwerk zelf. Hierbij is het van belang dat er op inhoudelijke 

gronden belangrijke categorieën van ‘kwaliteit’ worden vastgesteld (in de standaard) die geïndiceerd 

kunnen worden met een selectie aan specifieke metingen. Het is met andere woorden aan te 

bevelen om niet alle onderdelen van ‘omgang’ en ‘kwaliteit’ te willen onderzoeken, maar op grond 

van de doeleinden van de standaard categorieën daarvan te benoemen die in een beperkt onderzoek 

geïndiceerd kunnen worden. 

Een tweede aspect is dat in de centrale onderzoeksvraag sprake is van het vaststellen van 

‘effecten’ van deze omgang met levensvragen op de kwaliteit van leven van ouderen. Hierbij spelen 

twee zaken een rol. Ten eerste is het aantonen van effecten in een complexe situatie als de 

onderhavige in feite ondoenlijk: er spelen naast ‘omgaan met levensvragen’ vele andere factoren een 

rol die de ‘kwaliteit van leven’ van de ouderen bepalen; het aantonen van afzonderlijke effecten 

ervan zal zeker in een kleinschalig onderzoek niet mogelijk zijn. De aanbeveling is om het 

effectonderzoek te richten op de perceptie van effecten en dit zo mogelijk vooral te richten op 

onderwerpen waar de uitkomsten gestaafd kunnen worden met overige bronnen of door 

vergelijkingen tussen organisaties. Ten tweede is een effect in dit onderzoek des te moeilijker vast te 

stellen omdat er geen duidelijke ‘nulmeting’ is waartegen een verandering kan worden afgezet. Het 

feit dat de pilotorganisaties (vanzelfsprekend) allerlei activiteiten ondernemen rond omgaan met 

levensvragen, maakt zo’n nulmeting nog moeilijker te realiseren. In de tweede fase zou zo mogelijk 

geïnventariseerd dienen te worden in hoeverre levensvragen ook al een plek hadden in de 

organisaties voordat men met de pilots begon c.q. wat de stand van zaken ‘nu’ is, opdat na een half 

jaar veranderingen meetbaar zijn.  

Een derde aandachtspunt is direct aan het vorige gerelateerd: het ‘effect’ betreft een effect op 

de ‘kwaliteit van leven’ van de ouderen. Hier is het aan te bevelen om zoveel mogelijk gebruik te 

maken van bestaande meetinstrumenten van ‘kwaliteit van leven’. Zo mogelijk kunnen bestaande 

metingen in de zorgorganisatie benut worden, waarmee er in elk geval deels ‘nulmetingen’ aanwezig 

zijn. Dit betekent echter tevens dat de conceptuele invulling van ‘kwaliteit van leven’ op dit punt bij 

het oude blijft en niet specifiek is voor (een relatie met) omgang met levensvragen. Als de tijd het 

toelaat zou het goed zijn om hier op een enkel punt een nieuw opgestelde, kwalitatieve meting 

tegenover te zetten, waardoor een inschatting gemaakt kan worden van de mate van 

overeenstemming tussen de beide soorten uitkomsten en misschien zelfs een effect op het 

kwalitatieve ‘kwaliteit van leven’ beredeneerbaar is. 

Een vierde en laatste aanbeveling is om in het vervolgonderzoek – gezien de nu beschikbare 

gegevens en kennis – het sociale netwerk van de bewoners te bevragen. Uit het huidige onderzoek 

blijkt dat hun rol belangrijk is voor ouderen en via een aantal focusgroepen is het mogelijk een beter 

beeld te krijgen van hun rol binnen en buiten de zorgorganisatie.  
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Geraadpleegde bronnen   

 

Hieronder genoemde bronnen die door het anonimiseren van de organisaties niet goed traceerbaar zijn, zijn 

opvraagbaar bij het Expertisenetwerk voor Levensvragen en Ouderen (http://www.netwerklevensvragen.nl). 
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Bijlage: Topiclist interviews en participerende observaties 
 

Op 14 mei 2013 hebben we besloten deelvragen 1 en 2 van onze onderzoeksvraag (zie hieronder) te 

beantwoorden op basis van materiaal dat er al ligt en op basis van enkele interviews met cliënten 

(deels via geestelijk verzorgers, deels via participerende observaties).  

 

Destillaat uit het overleg van 14 mei met betrekking tot de interviews/gesprekken in relatie tot de 

beantwoording van de eerste twee deelvragen: 

 

We hebben geconstateerd dat er al veel aan informatie ligt en dat we – anders dan we in eerste 

instantie dachten – niet veel medewerkers hoeven te interviewen. We zullen een profiel van de 

organisaties geven, met daarin hoe het beleid is, en hoe ze nieuw beleid (t.a.v. levensvragen) ingebed 

hebben in de organisatie naast het andere beleid.  

We hebben ook geconstateerd dat een ‘zwakke plek’ in de informatie van het Expertisenetwerk tot 

nu toe de cliënten en hun sociale netwerken zijn: zij komen weinig aan bod, terwijl het 

Expertisenetwerk heeft aangegeven vooral veel waarde te hechten aan de relatie tot/met de cliënt.  

 

Deelvragen 1 en 2 luiden: 

1. Op welke manier gaan bestuurders, beleidsmedewerkers en verzorgend personeel in 

zorgorganisaties voor ouderen om met levensvragen? 

2. Welke eisen stelt het omgaan met levensvragen aan de professionaliteit van het personeel 

en aan de betrokkenheid van het sociale netwerk van cliënten? 

 

Ten behoeve van deelvraag 1 brengen we de beleidskant van organisaties in beeld: hoe is omgaan 

met levensvragen ingebed in de organisaties (hoe zijn de plannen van aanpak ingebed in de 

organisaties)? Vervolgens bekijken we in de diverse documenten die we al hebben hoe verzorgend 

personeel omgaat met levensvragen (verdiepingsgesprekken).  

Ten behoeve van het eerste deel van deelvraag 2 raadplegen we ook literatuur, en voor het tweede 

deel van deelvraag 2 (cliënten en hun sociale netwerk) gaan we in gesprek met bewoners. Ook 

zouden we deze gesprekken kunnen gebruiken om – in relatie tot deelvraag 1 – aan cliënten te 

vragen wat hun ervaring is met de manier waarop bestuurders, beleidsmedewerkers en verzorgend 

personeel omgaan met levensvragen: wordt er in hun beleving door de medewerkers met 

levensvragen omgegaan, en zo ja, hoe? 

 

Bij interviews vragen we bewoners naar deelvragen 1 en 2 met levensvragen/zingeving beperkt tot 

levensgebeurtenissen (positief en negatief) en existentiële nood en existentiële voldoening. We 

beperken ons tot cliënten en stellen hen vragen over hun sociale netwerk. 

 

We maken gebruik van participerende observaties in combinatie met een aantal geplande interviews 

via bemiddeling door de geestelijk verzorgers van Organisaties A en B. Ons streven is om (deze ronde 

of de eventuele tweede onderzoeksronde na oktober) is om ook de cliëntenraden van de 

organisaties te benaderen en deze bijvoorbeeld via focusgroepen te spreken.  

 

Beoogde aantal respondenten per organisatie: 3 interviews via de geestelijk verzorger en daarnaast 3 

à 4 gesprekken op basis/naar aanleiding van participerende observatie.  

 

Ter herinnering: Onderzoeksvraag en deelvragen project ExLe UvH: 

Hoe gaan zorgorganisaties voor ouderen om met levensvragen, welke eisen stelt dat aan het 

personeel en andere betrokkenen, en welke effecten heeft deze omgang op de kwaliteit van leven 

van ouderen en wat zijn mogelijke consequenties voor het ontwikkelen van een professionele 

zorgstandaard? 
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Deze vraag wordt uiteengelegd in zes deelvragen: 

1. Op welke manier gaan bestuurders, beleidsmedewerkers en verzorgend personeel in 

zorgorganisaties voor ouderen om met levensvragen? 

2. Welke eisen stelt het omgaan met levensvragen aan de professionaliteit van het personeel en 

aan de betrokkenheid van het sociale netwerk van cliënten? 

3. Op welke wijze kan de kwaliteit van omgaan met levensvragen worden bepaald? 

4. Op welke wijze kan de kwaliteit van leven van ouderen in zorgorganisaties worden bepaald? 

5. Welke indicaties zijn er op te stellen voor effecten van de gehanteerde omgang met 

levensvragen op de kwaliteit van leven van ouderen?  

6. Wat zijn mogelijke consequenties van bovenstaande voor het ontwikkelen van een 

professionele zorgstandaard? 

 

Aandachtspunten bij interviews 

- Geef een goede introductie : wie ben je, waar doen we onderzoek naar, waar wil je vooral 

informatie over? (Niet zozeer over de levensgebeurtenissen van de bewoners, maar vooral 

over hoe de organisatie daarmee omgaat. Geef aan dat het onderzoek bedoeld is om de 

werkwijze te verbeteren en dat zij ons daar erg bij kunnen helpen. Vermeld dat alles 

vertrouwelijk is. Kondig ook aan hoe het gesprek eruit zal zien: we gaan 4 onderwerpen 

bespreken, per onderwerp kan het wat korter of langer duren, net wat u wilt.  

- Eindig met een open vraag zodat de respondent nog kan aanvullen of nuanceren als hij/zij 

dat wenselijk vindt 

- NB: hieronder gaat het eerst over Yalom, dan over de life events. Het is belangrijk om Yalom 

in het ‘algemene’ te behandelen (dus het rijtje van 4 in één zin bij wijze van ‘introductie’ 

noemen) maar meteen doorgaan met het vragen naar wie/wat/waardering/wens (zie onder). 

De één zal hier beter op kunnen antwoorden dan de ander, dat is niet erg. Daarna gaat het 

over de life events en doen we hetzelfde nog een keer op een heel concreet niveau; 

wederom zal de één hier beter op kunnen antwoorden dan de ander, ook dat is niet erg. 

Maar dit vergt dus wel flexibiliteit en oplettendheid van de interviewer! Als men toch 

meteen ‘doorschiet’ naar een concreet life event (n.a.v. Yalom), ga daar dan in mee en 

behandel eerst de (pos of neg) life event. Probeer daarna dan dit te veralgemeniseren en 

behandel de (pos of neg) vraag van Yalom. 

 

� Introductie: Dan ga ik nu de eerste vraag stellen. Zoals u weet worstelt iedereen wel eens 

met grote vragen over de dood, eenzaamheid, grondeloosheid, zinloosheid, en dergelijke. 

Wanneer u worstelt met dat soort vragen, bij wie kunt u dan terecht? 

(eerst open laten vertellen en anders vragen of men bij onderstaande 4 terecht kan: let op, 

men kan onderscheid maken tussen wel terecht kunnen maar niet willen, check dit evt) 

o Medewerkers 

o Vrijwilligers 

o Familie/kennissen 

o Geestelijke verzorging 

- Wat gebeurt er dan? 

- Hoe waardeert u dit (het al dan niet terecht kunnen bij anderen)?  

- En wat zou u (nog meer) wensen in zo’n situatie, wat had u graag gewild dat er zou 

gebeuren? [dit om indirect te peilen naar ‘eisen’ voor de organisatie/personeel/vrijwilligers] 

 

� Introductie: Dan komt nu de tweede vraag, nu een positieve variant. Wanneer u een hele 

diepgaande positieve beleving heeft van het leven – dat u intens vervuld bent van het leven, 

of van verbondenheid met anderen, of een duidelijke grond/structuur in uw leven ervaart,of 

zinvolheid – met wie kunt u dat dan delen? 

o Medewerkers 
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o Vrijwilligers 

o Familie/kennissen 

o Geestelijke verzorging 

- Wat gebeurt er dan? 

- Hoe waardeert u dit (het al dan niet terecht kunnen bij anderen)?  

- En wat zou u (nog meer) wensen in zo’n situatie, wat had u graag gewild dat er zou 

gebeuren? [dit om indirect te peilen naar ‘eisen’ voor de organisatie/personeel/vrijwilligers] 

 

� Introductie. Dan vraag 3.  

- Als er in de organisatie of in uw omgeving iemand overlijdt, u of iemand in uw omgeving ziek 

wordt, er een (klein)kind geboren wordt, u of iemand in uw omgeving jarig is of een 

huwelijksjubileum heeft, of als u relatieproblemen heeft (liefdesrelaties, familie, 

medewerkers, medebewoners), wat doet de organisatie dan?  

[belangrijk: noem afwisselend positieve en negatieve ervaringen] 

[ter achtergrond: Expertisenetwerk hanteert de volgende elementen als life events voor 

bewoners in ouderenzorg:  

o kennismaking/introductie in organisatie 

o (opstellen zorgleefplan) 

o (eerste periode) 

o Verslechtering situatie cliënt 

o Ziekte/overlijden naasten/medebewoner 

o Relationele spanningen 

o Familie-levensgebeurtenissen 

o Veranderingen in organisatie (verbouwing) 

o Stervensfase 

o Dagelijkse zorg 

- Wie zijn daarbij betrokken: medewerkers, vrijwilligers, familie/kennissen, geestelijke 

verzorging? 

- Hoe waardeert u dit?  

- En wat zou u (nog meer) wensen in zo’n situatie, wat had u graag gewild dat er zou 

gebeuren? [dit om indirect te peilen naar ‘eisen’ voor de organisatie/personeel/vrijwilligers] 

 

� Introductie. We komen bij de laatste vraag, dit is een variant op de vorige. Net vertelde u 

over een positieve (negatieve) gebeurtenis. Kunt u ook een negatieve (positieve) noemen? 

Zoals: bewoner overlijdt/iemand ernstig ziek is geworden/ iemand zoveel jaar getrouwd 

is/een kleinkind is geboren/pensionering/verhuizing/relatieproblemen/vieringen. Wat doet 

de organisatie in zo’n geval? NB: noem nu alleen de positieve of negatieve events, afhankelijk 

waar bij de vorige vraag op in werd gegaan, kijk wat de respondent noemt en ga daar mee 

verder. 

- Wie zijn daarbij betrokken: medewerkers, vrijwilligers, familie/kennissen, geestelijke 

verzorging? 

- Hoe waardeert u dit?  

- En wat zou u (nog meer) wensen in zo’n situatie, wat had u graag gewild dat er zou 

gebeuren? [dit om indirect te peilen naar ‘eisen’ voor de organisatie/personeel/vrijwilligers] 

 

Aandachtspunten bij observaties 

- Belangrijk: Wat zie je aan gedrag, hoe gaan mensen met elkaar om (ouderen, personeel, bezoek, 

etc.)? 

- Hoe wordt er in de organisatie letterlijk ruimte gemaakt voor omgaan met levensvragen? (vgl. 

opmerking in een van de plannen van aanpak van de zorgorganisaties over de aanwezigheid van 

zitjes) 

- Hoe zien de gespreksruimtes van bijvoorbeeld de geestelijke verzorging eruit? 
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- Is er kleurgebruik in het gebouw of juist niet? 

- Wat voor sfeer heerst er? Waar zie je dat aan? 

- Probeer je te verplaatsen in het perspectief van een nieuwe bewoner. Is voor de ouderen helder 

bij wie ze waarvoor terecht kunnen? En dus ook bij wie ze terecht kunnen met eventuele 

existentiële nood/levensvragen? 

- Zie je de waarden die in de missie en visie van de betreffende organisatie zijn omschreven, terug 

in de dagelijkse gang van zaken?  

- Hoeveel personeel is er (zichtbaar) aanwezig? 

 
 

 

 


