
            

 

Zingeving en palliatieve zorg 

Hoe geef je praktisch vorm aan zingeving bij palliatieve zorgverlening? 

Palliatieve zorg is zorg met een brede blik: fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel. Die laatste 

dimensie zorgt vaak voor vragen. Het begint al met de naam. Spiritueel, existentieel, zingevend? 

Waar gaat het nu eigenlijk over? En hoe geef je dat praktisch vorm? Ook over een langere periode,  

want door de medische vooruitgang worden steeds meer ziekten min of meer chronisch. Kun je zin 

krijgen en houden in een leven met ernstige ziekte? En hoe is het met jouw eigen zingeving 

gesteld? Samen met Kenniscentrum ZinverZetten verken je deze vragen en zoek je naar 

handvatten voor de dagelijkse praktijk. 

ZinverZetten is ontstaan uit een idee van voormalig Denker des Vaderlands, René Gude. “De term 

‘zingeving’ betekent dat je zelf aan de bak moet,” zei Gude. “Je moet zin maken, ook als de moed je 

in de schoenen zakt.”  

Volgens Gude heeft het woord zin vier betekenissen: het Zinnelijke of het lijfelijke, dat over lekker in 

je vel zitten gaat; het Zintuiglijke, dat iets zegt  over de omgeving waarin we leven, of die mooi of 

lelijk is; het Zinrijke, dat gaat over of je kunt uitleggen wat je meemaakt en doet; en het Zinvolle, dat 

de doelen van ons leven voor ogen heeft. Samen vormen ze een brede, praktische en niet 

moralistische invulling van zingeving die goed aansluit op het dagelijks bestaan.  

Na Gudes overlijden in 2015 heeft journalist Peter Henk Steenhuis het gedachtegoed verder 

uitgewerkt voor zingeving & werksituaties. Samen met sociaal ondernemer Frank Braakman zette hij 

Kenniscentrum ZinverZetten op,  waar ze mensen in organisaties leren zelf inhoud te geven aan 

zingeving op het werk. Gids in eigen-zinnig leven, Lottie van Starkenburg, breidde het gedachtegoed 

verder uit: zingeving in het dagelijks leven vanuit het patiënt perspectief. Ook in de palliatieve zorg.  

Wij denken dat onze kijk op zingeving zorgverleners en patiënten helpt om een rijker gesprek over dit 

onderwerp te voeren, wat nieuwe, zinnige ideeën oplevert. Wie eenmaal door de bril van ons 

zingevingskader heeft leren kijken, wil én kan vandaag zelf aan de slag.  

Ben jij een zorgverlener die ons helpt om deze bril toegankelijk te maken voor patiënten? We willen 
jullie hierbij uitnodigen om kennis te maken met zingeving door de blik van de 4 Z-ten (zinnelijk, 
zintuiglijk, zinrijk, zinvol) vanuit zorgverlener- maar ook vanuit patiëntperspectief. Hiervoor bieden 
we drie verschillende leervormen aan. Zin in?  
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Leervorm 1: in één ochtend maak je kennis met het gedachtegoed van de 4 Z-ten. Vervolgens 

reflecteren we op jouw eigen ‘zingeving in palliatieve zorg’ en op  het patiëntperspectief op basis van 

de 4 Z-ten. Minimale deelname 12, deze training wordt ‘live’ gegeven en is coronaproof.  

Leervorm 2: in een dag verrijk je jezelf met de kennis uit leervorm 1, maar zorgen we ook voor een 

verrijking en internalisering van ons gedachtegoed. Dit helpt je om de verworven kennis meer actief 

tot je te nemen en maakt  de toepassing in de dagelijkse praktijk des te eenvoudiger. De middag 

wordt besteed aan interactieve oefeningen en spelvormen, collectief maar ook in kleine 

werkgroepjes. Het motto van de dag is: van passieve naar actieve kennis! 

Leervorm 3: Een leertraject op maat. In groepjes van 3-4 personen begeleidt Kenniscentrum 

ZinverZetten de deelnemers in een traject waarbij vooraf wordt bepaald wat de leerdoelstellingen 

van de deelnemers zijn. Het traject bestaat uit 4 sessies van ieder 2 uur, afgewisseld met 

huiswerkopdrachten op basis van aangereikte lesstof. Ook wordt een individuele Z-test afgenomen 

en worden een tweetal boeken, WerkverZetten en Ambachtelijk zingeven, beide van de hand van 

Peter Henk Steenhuis, ter beschikking gesteld en behandeld. 

De kosten van de workshops/lezingen/leertrajecten zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers, 

de opzet en de te gebruiken locatie en worden afhankelijk hiervan in overleg bepaald. 

 


