
Zingeving en spirituele zorg
In gesprek gaan over levensvragen binnen 

de eerstelijnszorg en hulpverlening



Inhoud van de presentatie

• Wat zijn levensvragen?

• Wat is spirituele zorg of begeleiding?

• Kan men hiervoor beroep doen op 

professionele ondersteuning?



Levensvragen



Wie stelt ze?

• Ieder mens en op elke leeftijd

• Alledaagse vragen

• Waaromvragen

• Existentiële bestaansvragen



Waarover gaat het?

• Diepe betekenisvolle waarden

• Levensbeschouwing en overtuigingen

• Datgene dat je leven de moeite 

waard en zinvol maakt



Enkele voorbeelden

• Waarom overkomt mij dit?

• Wat voor zin heeft mijn leven (nog)?

• Waarom laat God / Allah dit toe?



Wanneer stellen we ze?

• Als iets niet meer vanzelfsprekend is

• Als (al) het vertrouwde wegvalt

• Bij overgangsfases



Soms vermommen ze zich

• Verborgen onder sterke emoties

• Verstrengeld met psychische klachten

• Gelinkt aan fysieke problemen



De mens is spiritueel

De mens is een spiritueel wezen

dat ten diepste en voortdurend

op zoek is naar betekenis.
Oostenrijkse psychiater Viktor Frankl, overlevende van Auschwitz, 



Spirituele zorg of begeleiding



Met wie praat jij over 

levensvragen?



Wat is spirituele zorg (1)?

• Zorg voor mensen met levensvragen

• Zorg door nabijheid in kwetsbaarheid

• Zorg tijdens palliatieve en rouwzorg



Wat is spirituele zorg (2)?

• Zorg in situaties van onmacht, angst

• Zorg bij ethische vraagstukken

• Zorg via (religieuze) rituelen



Wanneer is spirituele zorg 

nodig of gewenst?

• In crisis- of acute situaties

• Bij bijzondere gebeurtenissen

• Op vraag van de persoon zelf







Wie kan die zorg geven?

• De achtergrond en behoefte van de 

hulpvrager is leidend in deze vraag

• De levensvisie en (religieuze) overtuiging 

van de hulpvrager staat centraal

• Een vertrouwd iemand of een professional





Waar gebeurt de zorg?

• Bij mensen thuis of in een gebedshuis

• In de kliniek en zorginstellingen

• In jeugd- en opvanghuizen

• Bij politie, justitie en defensie



Professionele ondersteuning



Vanuit welke visie werkt de 

spirituele zorg?

• Vanuit de holistische visie op de mens

• Met een open kijk en aandacht

voor alle dimensies van ons menszijn

• fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel



Wat doet een spirituele 

zorgverlener (1)?

• Luistert en bevraagt de persoon

• Begeleidt de levensvraag, het proces 

(reflecteert) en adviseert

• Zoekt altijd naar verbinding



Wat doet een spirituele 

zorgverlener (2)?

• Neemt deel aan de totaalzorg van de 

hulpvrager, naast andere zorgverleners

• De spirituele zorgverlener kan deelnemen 

aan het multidisciplinair overleg





Profiel van de spirituele 

zorgverlener

• Werkt vanuit een open houding en 
luistert naar iedereen

• Een erkende opleiding is vereist

• Werkt met een mandaat vanuit de 
beroeps- of (geloofs)vereniging



Profiel van de zorgverlener

https://geestelijkeverzorging.nl/geesje/
https://geestelijkeverzorging.nl/geesje/


Waar vind je een spirituele 

zorgverlener?

• Spirituele zorgverleners zijn verbonden 

aan een (geloofs)gemeenschap

• Zowel hulpvragers als hulpverleners 

kunnen contact met hen opnemen



Hoe bereik je een spirituele 

zorgverlener?

• Via rechtstreeks contact met één van 

de verschillende verenigingen of 

(geloofs)gemeenschappen in Aalst



Kosten en contactgegevens

• Er zijn geen directe kosten 

verbonden aan spirituele zorg

• Contactgegevens

• Kunnen indien nodig opgevraagd 

worden bij Eddy De Pauw



Ter overdenking

Niemand kan vluchten voor zijn hart.
Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt
Paulo Coelho

Wanneer luisteren om te reageren overgaat
in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt 
contact. N N


