Zin
in je
leven
Geestelijke Verzorging

‘De dingen die mij
anders maken
zijn de dingen
die mij maken
tot wie ik ben.’
Citaat uit: Winnie de Poeh van A. A. Milne

Voorwoord
De missie van Lentis is: ‘Met onze compassie voor
“De mens en zijn verhaal” willen we het welbevinden
van onze cliënten en patiënten verbeteren.’
Vanuit haar eigen expertise willen de geestelijke
verzorgers van Lentis aan die missie bijdragen,
ook door het meedenken over goede en waardevolle
zorg binnen Lentis.
Gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte.
Volgens Machteld Huber in ‘Positieve Gezondheid’
is gezondheid ‘het vermogen je aan te passen en
je eigen regie te voeren in het licht van de sociale,
fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’
In ‘Positieve Gezondheid’ is aandacht voor zingeving
een belangrijke pijler.
De geestelijke verzorging geeft een eigentijdse invulling
aan die pijler in het begeleiden van cliënten en patiënten,
hetzij individueel, hetzij in groepen. Aandacht voor
zingeving is een onlosmakelijk onderdeel van
herstelondersteunende zorg.
Met dit boekje willen we jou als cliënt, patiënt,
naaste, of als medewerker een indruk geven van wat
de geestelijke verzorging kan betekenen.

Geestelijke verzorging
‘Geestelijke verzorging is professionele begeleiding,
hulpverlening en advisering bij zingeving en
levensbeschouwing.’
‘Doel van geestelijke verzorging is het bevorderen
van groei, veerkracht, weerbaarheid, eigen regie
en het verminderen van kwetsbaarheid.’
‘In relatie met cliënten stemmen geestelijk
verzorgers af op wat anderen beweegt, en zijn ze
gericht op hun bronnen, kracht en perspectief.
Dit gebeurt door gesprekken, rituelen, presentie
en andere ondersteunende werkzaamheden.
Daarnaast horen ook vieringen, kunstvormen,
projecten, bemiddeling, advisering en onderwijs
tot het werkterrein.’

Uit: De Beroepsstandaard geestelijk verzorger.
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Relatie positieve gezondheid,
zingeving en
geestelijke verzorging
Ieder mens is uniek en ontwikkelt gaandeweg een
eigen kijk op het leven. Een psychische aandoening
kan van grote invloed zijn op het leven van mensen.
Zingevingsvragen komen dan regelmatig op.
Aandacht voor ‘zin’ in je leven, hoe je tegen het
leven aankijkt, ruimte voor je verhaal zijn
ondersteunend voor de weg die je gaat.
Het helpt je om te gaan met de uitdagingen waar je
mee te maken hebt, om weer meer regie te krijgen
over je eigen leven en kan dus bijdragen aan
positieve gezondheid.

Aandachtsgebied
Op verhaal komen
Levensverhalen
Soms heb je het als mens nodig om pas op de plaats te maken, om ‘op verhaal te
komen’. Door te kijken naar je eigen weg in het leven kun je (weer) ontdekken wat
belangrijk en waardevol voor je is of wie van betekenis voor je waren en waar je de
kracht vond om door te gaan. Geestelijk verzorgers kunnen samen met jou op zoek
gaan naar een positieve herwaardering van je eigen levensverhaal.
Soms is het een chaos in je hoofd door alles wat je meemaakt in je leven.
Dan kunnen we samen met jou je levensverhaal optekenen zodat jij het later zelf
nog eens door kunt lezen of aan anderen kunt laten lezen. Het optekenen van je
levensverhaal kan die chaos wat ordenen en rust geven.
Mijn levensverhaal in beeld, poëzie of muziek
Beelden, poëzie of muziek roepen vaak herinneringen op aan belangrijke
momenten of periodes uit je leven. Tijdens ‘mijn levensverhaal in beeld’
markeren we kruispunten in het leven bij het zoeken naar beelden, gedichten
of muziekfragmenten.
Voor een groep: Het verhaal van mijn leven
Deze cursus biedt de mogelijkheid je levensverhaal te verkennen.
Welke lijnen kunnen onderscheiden worden en wat kun je gebruiken
om je leven verder vorm te geven?

Hieronder citaten
van cliënten naar
aanleiding van hun
levensverhaal.
‘Mijn leven ging
niet over rozen.
Het gaat steeds
beter. Ik hoop dat
ik nu weer op kan
bloeien.’
‘Ik zie nu hoe ik
mijzelf en met hulp
van anderen weer
uit het moeras
getrokken heb.’
‘Ik wist niet dat ik
zo sterk was.’

Aandachtsgebied
Zin- en levensvragen
Grote mensen houden van
cijfers. Wanneer je hun
vertelt van een nieuwe vriend
vragen ze nooit het belangrijkste.
Ze zeggen nooit:
‘Hoe klinkt zijn stem.
Verzamelt hij vlinders?’
Maar ze vragen: ‘Hoe oud is hij?
Hoeveel weegt hij?
Hoeveel broertjes heeft hij?
En hoeveel verdient zijn vader?’
Dan pas vinden ze dat ze
hem kennen.’
Uit: De Kleine Prins van Antoine de Saint Exupéry

Begeleiding bij zinen levensvragen;
De zoektocht naar
betekenis
Soms loopt het leven
niet zoals je had gedacht.
Dan kunnen er vragen
opkomen waarover je
wilt praten. Waar put
je kracht uit, waar doe
je het voor, wat heb
je nodig om verder te
kunnen? Soms heb je niet
direct vragen, maar wel
behoefte aan ruimte om
je verhaal te vertellen.
Geestelijk verzorgers
bieden ondersteuning
bij het vinden van jouw
antwoorden.

Wie ben ik?
Levensbeschouwelijke verkenning
Wie ben ik? Je identiteit en levensbeschouwing zijn
nauw met elkaar verweven.
Waar kom ik vandaan? Soms ontdek je dat het
levensbeschouwelijke kader waarin je bent
opgegroeid niet meer past bij wie je wilt zijn.
Waar wil ik naar toe? Gaandeweg in het leven kan je
levensbeschouwing veranderen. Geestelijk verzorgers
kunnen je ondersteunen in je zoektocht.
Vragen rondom de dood
De dood kan een grote plek in het leven van de
mens innemen. Geestelijk verzorgers bieden jou de
gelegenheid om vragen over en voorstellingen van de
dood te bespreken. Ook de vraag: ‘Kan ik vragen om
de dood?’, kan in alle openheid besproken worden.
My Way: Individueel en voor de groep
Een sprankelende, afwisselende serie thema’s met
verhalen, filmpjes en veel ruimte voor gesprek aan de
hand van onderwerpen die gaan over jouw manier
van doen en jouw weg door het leven. My Way dus.
De kunst van het leven: Voor de groep
Laagdrempelige groep in klinische of ambulante setting
die bijdraagt aan zin in je leven. Voorbeelden van
onderwerpen: Je eigen plek; natuur- of cultuurmens;
betekenis van vriendschappen.

Aandachtsgebied
Verder na verlies
Verder na verlies
Het verlies van een dierbare is een ingrijpende
ervaring. Maar ook het verlies van perspectief op
de toekomst, gezondheid of werk laat sporen na.
Geestelijk verzorgers kunnen een begeleidende rol
spelen in dit proces van rouw en verliesverwerking.
Verder na zelfdoding
Wanneer je iemand verliest door zelfdoding beland
je vaak in een storm van emoties. Onbeantwoorde
vragen, schaamte, verdriet, machteloosheid, het kan
maken dat het voor nabestaanden moeilijk is om er
met anderen over te praten. Geestelijk verzorgers
bieden begeleiding, zowel individueel als in een groep.

‘Toen mijn moeder
overleed, kreeg
ik een mail van
mijn schoonzus.
Ze houdt van
gedichten en
stuurde me er
ook een bij deze
gelegenheid. Van
al die mooie
dichtregels blijven
mij vooral deze
woorden bij:
…en er is liefde die
niet sterft…’
Janita Hulzinga

Aandachtsgebied
Rituelen
Rituele begeleiding
Soms schieten woorden te kort om je gevoelens uit te drukken.
Op belangrijke momenten in het leven kun je behoefte hebben aan een ritueel, een
symbolische handeling die past bij de verandering in het leven waar je voor staat.
Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, huwelijk, ziekte en sterven. Rituelen helpen een
overgang te maken naar een nieuwe situatie. Samen met de geestelijk verzorger kun je
zoeken naar een ritueel dat bij jou past om zo’n belangrijke overgang te markeren.
Afscheid
Geestelijk verzorgers bieden ondersteuning bij het vormgeven of uitvoeren van
een afscheid. Daarbij sluiten we aan bij de behoefte van de cliënt en hun naasten.
Herdenken
Bij het overlijden van een cliënt of
medebewoner kan de geestelijk verzorger
desgewenst een herdenkingsbijeenkomst
op de locatie houden.

‘ Wie je in je hart
meedraagt raak je
nooit meer kwijt.’

Aandachtsgebied
Palliatieve zorg
Zorg rond het levenseinde
Geestelijk verzorgers kunnen nabij zijn in de laatste
levensfase. Aandacht geven aan wat van belang is bij
het afscheid nemen van het leven. Ook kunnen zij
familie, naasten en medebewoners ondersteunen.
Zorg rond het levenseinde in een team
De zorg rond het levenseinde van cliënten kan een
ingrijpende ervaring zijn binnen een team en vragen
oproepen wat in deze specifieke situatie goede zorg
is. Geestelijk verzorgers bieden begeleiding aan een
team in het proces rond het levenseinde van een
cliënt en de vragen die dat oproept.
Daarnaast bieden zij deskundigheidsbevordering aan
teams en leveren een bijdrage aan multidisciplinaire
reflectie op vragen rondom de zorg bij het
levenseinde van cliënten.

Aandachtsgebied
Zingeving en leefstijl
Zingeving en leefstijl?
Jazeker! Leefstijl gaat niet alleen over bewegen en
voeding.
Wie of wat inspireert jou?
Wat zijn je inspiratiebronnen?
Waar doe jij het voor?
Wie of wat maken jouw leven zinvol?
Zijn het de kleine dingen die het doen of heb je grote
idealen?
Voor een groep of individueel is er mogelijkheid tot
gesprek aan de hand van thema’s rond leefstijl.

Aandachtsgebied
Ethische reflectie
Moreel beraad
Geestelijk verzorgers zijn opgeleid tot
gespreksleider moreel beraad. Een moreel beraad
is een methodisch gesprek naar aanleiding van een
morele kwestie uit de dagelijkse praktijk. Aan de
hand van een concreet voorbeeld wordt samen
gezocht naar een antwoord op de vraag wat in
een specifieke situatie goede zorg is, de juiste
handelswijze of de juiste bejegening.
Workshop: Ontdek de ethiek in jezelf
Een praktische en afwisselende kennismaking met
moreel beraad en het omgaan met ethische kwesties
en ook de waarden die voor jou als zorgverlener
belangrijk zijn in de zorg.
Als de cliënt aangeeft niet verder te willen
leven
In een teambijeenkomst begeleiden geestelijk
verzorgers wat dat verzoek of die vraag voor jou
als zorgverlener betekent. Ook om als team tot
gezamenlijke afspraken te komen over hoe om te gaan
met dit verzoek, bijvoorbeeld in de communicatie
naar naasten of medebewoners en naar derden.

Aandachtsgebied
Transculturele zorg
De samenleving wordt
steeds pluriformer, dus
ook de zorg. Diverse
culturele en levensbeschouwelijke
achtergronden en
tradities van cliënten
kunnen meespelen in het
omgaan met gezondheid
en ziekte.
Geestelijk verzorgers
hebben kennis van
deze uiteenlopende
tradities en sluiten
daarmee aan bij de
levensbeschouwelijke
en culturele achtergrond
van cliënten.

Contact
Voor informatie,
vragen of contact
met een geestelijk
verzorger kunt u via
uw behandelaar
of begeleider contact
opnemen met de
geestelijk verzorger
van uw afdeling of
regio.
Ook kunt u zelf per mail
contact opnemen:
gv@lentis.nl
of telefonisch
via het algemene
nummer van Lentis
088 114 00 00
Geestelijke
Verzorging

