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Betekenis in het leven?



Wat is ‘betekenis in het leven’

• ‘Betekenis’

Kierkegaard: ‘meaning is the self in relation to that which

lies outside the self’

Camus: ‘meaning is relation’



Wat is ‘betekenis in het leven’

• ‘Betekenis in het leven’

o Het ervaren van structuur, coherentie en doelen in het 

leven (Victor Frankl, Aaron Antonovsky)

o Het begrijpen van jezelf, de wereld en hoe je past in 

deze wereld (Michael Steger, Paul Wong)
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betekenis in het leven op hogere leeftijd
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Waarom aandacht voor het ervaren van 

betekenis in het leven?

Meaning in life 
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Meaning in life 

Overview: 

Steger (2012); Roepke, Jayawickreme, & 
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‘Betekenis in het leven’ in de zorg?

• Hoge leeftijd is een fase met toenemend verlies en veel 

uitdagingen  raakt vaak het wezen van mensen

• Krijgen existentiële onderwerpen aandacht in de zorg? 

• Whole person care (Mc Gill University)

 aandacht voor ‘cure’ and ‘healing’



‘Betekenis in het leven’

• Naast theoretisch perspectief

empirisch-onderzoeksmatig perspectief 

klinisch-psychiatrisch perspectief
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tripartiete visie van betekenis in het leven
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waardedoelen

coherentie

 mensen met dementie ? 



betekenisbeleving bij dementie 

Ondermijnt dementie de 

mogelijkheid tot betekenisbeleving?

- theorie vs. praktijk 

- cognitief gezonde ouderen: geen longitudinaal verband

Betekenisbeleving van belang 

voor welzijn bij mensen met 

dementie?



• 4-jarig onderzoeksproject 

o o.l.v. prof. Dr. Jessie Dezutter en prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke

o longitudinaal 

o multi-methode: kwantitatief en kwalitatief 

• doelgroep

o ouderen met ziekte van Alzheimer 

o + 65 

o in WZC en thuiswonend

Naar een beter begrip van 

betekenisbeleving bij ouderen met Alzheimer



• 2 studies

o longitudinaal kwantitatief (MIAS1)

o longitudinaal kwalitatief (MIAS2) 
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MIAS1 – design 

gestructureerde interviews

gestandaardiseerde vragenlijsten 

Vlaamse WZC 



MIAS1 - instrumenten

• psychisch functioneren 

o levenstevredenheid (SWLS) (Satisfaction with life; Diener et al., 1985)

o depressieve symptomen (GDS) (Geriatric depression scale 5 items; Hoyl et al.,1999)

o kwaliteit van leven (QOLAD) (Quality of life in Alzheimer disease; Logsdon et al., 2002) 

• zelfrapportage

• proxy rapportage door personeel WZC 



MIAS1 - instrumenten

• betekenis in het leven

o betekenisbeleving (MLQ) (Meaning in life questionnaire, Presence of meaning subscale; 

Steger & Samman, 2012)

o bronnen van betekenis (EHHI) (Eudaimonic and Hedonic Components of Happiness, 

Sources of Meaning; Delle Fave et al., 2011)



MIAS1 - instrumenten

• cognitief functioneren 

o screening (MMSE) (Mini-Mental State Examination; Folstein et al., 1975)

o onmiddellijke oproeping (VAT) (Visual Association Test; Lindeboom et al., 2002)

o werkgeheugen (DSB) (WAIS Digit Span Backward; Wechsler, 2008)

o executief functioneren (WFT) (Word fluency test, animals)

o benoeming (BNT) (Boston NamingTest; Kaplan et al., 2001)

o abstract redeneren (RCPM) (Coloured Progressive Matrices; Raven et al., 1956)

o auditief woordbegrip (AAT) (Akense AfasieTest; Graetz et al., 1992) 



MIAS1 – steekproef 

N = 138

9 Vlaamse WZC

gemiddelde leeftijd 

86 (SD = 5.7)

106 vrouwen (77 %)
32 mannen (23 %)

62 % 

katholiek 

69 %
weduwe/weduwnaar

52 %
hoger secundair 

onderwijs



MIAS1 - voorlopige bevindingen

welzijn - betekenisbeleving

M SD

levenstevredenheid (gemiddelde 1 - 4) 3.5 0.5

depressieve symptomen (gemiddelde score 1 - 4) .6 1

kwaliteit van leven zelf (som 13 - 52) 36.4 4.5

kwaliteit van leven proxy (som 13 - 52) 29.8 5

betekenisbeleving (gemiddelde 1 - 4) 2.8 1.1



MIAS1 - voorlopige bevindingen

belangrijkste bronnen van betekenis 

gezondheid (98 %)

familie (87 %)

persoonlijke relaties 
met anderen (65 %)



MIAS1 - voorlopige bevindingen

regressie analyses

betekenisbeleving als voorspeller van levenstevredenheid 

levenstevredenheid (N = 96)

stap 1 stap 2 stap 3

leeftijd .160 .151 .148

geslacht .001 .002 .032

MMSE -.103 -.051

betekenis .310**

ΔR² .025 .011 .093**



MIAS1 - voorlopige bevindingen

regressie analyses

betekenisbeleving als voorspeller van depressieve symptomen 

depressieve symptomen (N = 97)

stap 1 stap 2 stap 3

leeftijd -.049 -.065 -.061

geslacht .058 .058 .025

MMSE -.171 -.230*

betekenis -.340**

ΔR² .005 .029 .111**



MIAS1 - voorlopige bevindingen

regressie analyses

betekenisbeleving als voorspeller van kwaliteit van leven 

kwaliteit van leven (N = 96)

stap 1 stap 2 stap 3

leeftijd -.082 -.081 -.033

geslacht .225* .246* .234**

MMSE .202* .276**

betekenis .500***

ΔR² .055 .041* .242***



MIAS1 - voorlopige bevindingen

bivariate correlaties

verband betekenisbeleving en cognitief functioneren

MMSE VAT1 VAT2 DSB WFT BNT RCPM AAT

betekenis -.182 -.098 -.216* -.213* -.040 -.108 -.070 -.037



betekenisbeleving bij dementie 

Ondermijnt dementie de 

mogelijkheid tot betekenisbeleving?

Betekenisbeleving van belang 

voor welzijn bij mensen met 

dementie?



Voorlopige conclusies

• relatief hoge scores op betekenis in het leven en 

bronnen van betekenis 

• geen consistent verband met cognitief functioneren

o longitudinaal? 

o wat betekent dit voor

het concept betekenis?

de klinische praktijk?

Ondermijnt dementie de mogelijkheid tot 

betekenisbeleving?



Voorlopige conclusies

• betekenisbeleving voorspellend voor welzijn

o ongeacht cognitief functioneren 

o longitudinaal? 

• relatief hoge scores op welzijn 

Betekenisbeleving van belang voor welzijn 

bij mensen met dementie? 



Nieuwe vragen 

Wat betekent betekenis voor mensen met dementie?

Hoe voorbij cognitief denkkader naar beleving van 

persoon met dementie zelf? 



• 2 studies

o longitudinaal kwantitatief (MIAS1)

o longitudinaal kwalitatief (MIAS2) 

Wave 1 

november 2016 
– februari 2017

Wave 2 

november 2017 
– februari 2018

Wave 3 

november 2018 
– februari 2019

Wave 1 

april 2017 –
juli 2017

Wave 2 

april 2018 –
juli 2018

Wave 3 

april 2019 –
juli 2019

Wat betekent betekenis? 



MIAS2 – design 

diepte interviews

fenomenologisch – ‘lived experience’

Vlaamse WZC en thuiswonend



MIAS1 – piloot open vraag 

“Over het algemeen, wat komt er zo in u op als u 

denkt aan betekenis in het leven?”



MIAS1 – piloot open vraag 

“Betekenis in het leven dat is, ik heb mijn kinderen; zien 

dat die goed studeren en dat die er komen. Ja, da’s 

betekenis, dat daar iets in zit, dat komt.” 

MMSE-score: 12/30



MIAS1 – piloot open vraag 

“Dan zegt ge zo in u eigen ja, die ziet me toch graag, want 

ze is weer hier, of daar.” 

MMSE-score: 7/30



MIAS1 – piloot open vraag 

“Mijn toekomst”

MMSE-score: 18/30



MIAS1 – piloot open vraag 

“Ja, pff, wat komt er dan? Ik weet het niet, neen.”
MMSE-score: 12/30

“Ach ja, wat kan ik daar op antwoorden? De betekenis van 

het leven… Ik weet niet wat ik daarop moet antwoorden.”
MMSE-score: 24/30

“Ja, ja mevrouwtje. Dat is niet gemakkelijk hoor.” 
MMSE-score: 6/30



MIAS1 – piloot open vraag 

“Die betekenis moet je er zelf aan geven. Voor de ene is 

dat rijk worden, voor de ander is dat gewoon leven, en 

voor de ander is dat, gewoon- alé, voor mij is het gewoon 

leven.”

MMSE-score: 18/30



MIAS1 – piloot open vraag 

“Ik ben oud en versleten, he. Komt niets meer op. Als ik 

morgen doodga ben ik dood. Als mijn kinderen gelukkig 

zijn, dat is alles. De rest kan me niet bommen.”

MMSE-score: 12/30



MIAS1 – piloot open vraag 

“Ja, ik ben daar bezig mee, mee bezig. Maar - en dat verstaat mijne 

zoon niet. Hij verstaat dat niet. Maar ik vind, ja, voor mij moet dat 

eigenlijk ook van in de cultuur zijn. … Ik hou mij zo hier met de 

mensen bezig ook. Als er baden zijn die gegeven worden, ook 

meehelpen en zo. Omdat ik dat ook gewoon ben van in ‘t hotel. En 

dat is ook, goh, echt waar - en het verslecht, het verslecht ook, he. 

Ewel ja, van die dinges, dan zeggen zo - ja wat is het nu? Ja, goh, wat 

ga ik nu eigenlijk vertellen. Maar dat is iets, he.”

MMSE-score: 7/30



icons door Becris, Freepik, Pixel Buddha, Twitter - flaticon.com; Starline - Freepik.com 
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Zingeving in de (ouderen)psychiatrie

Psychiatrie

- Bio-psycho-sociaal model – quid existentiële dimensie?

- Groot verband tussen psychisch lijden en zingeving

- Wat hoort bij de stoornis? 

- Depressie: kernsymptoom = zinverlies

- Wat hoort bij de patiënt? 

- ‘ondergronds’ gegane levensvragen die zich vertalen in de taal 
van het psychisch functioneren



Zingeving in de (ouderen)psychiatrie

• In de GGZ zijn we dus voortdurend bezig met zingeving.

• Zingeving: lange tijd onderbelicht in de psychiatrie 

• Lange tijd spanning tussen psychiatrie, psychologie en religie. 

• “Psychologie en psychiatrie hebben in ‘ontvoogding’ afstand 
genomen van de religie”

• Van Praag: psychiatrie stelde de waarom-vraag, de filosofie en 
theologie de waartoe-vraag.

(Zinverlies; een verwaarloosd onderwerp in de psychiatrie, TVP 52(2010)10, 705-714)

• Terrein van pastores & moreel consulenten?

• De huidige psychiatrie kent de diagnose ‘zindeficiëntie’ niet.

• Taal?

• ‘Zin’- termen worden door elkaar gebruikt: zinbeleving, pastoraal, 
existentieel, spiritueel, levensbeschouwing….



Zingeving 

• Opleiding?    

• Artsen, VPK, andere zorgberoepen:  weinig ‘verdieping’,  ‘verzakelijking 
van de zorg’

• Maatschappelijk: medicalisering van alle lijden

• “Stop de medicalisering van alle levensfasen” (2017) 
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/NPO/Advies_RVS_Medicalisering.pdf

• meer aandacht voor medische oplossingen dan voor andere oplossingen, bv  hulp bij 
zingevingsvraagstukken

• Toenemende banalisering van de dood

• Rituelen --) dood werd gezamenlijk gedragen

• Geen gemeenschappelijk spreken of zingeving

• Individueel verwerkingsproces --) medicalisering

• Rouw bij ouderen

• Onbehagen bij hulpverleners

• Ouderenzorg?

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/NPO/Advies_RVS_Medicalisering.pdf


Kwaliteitsstandaard levensvragen.

Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor 
ouderen. Nl. expertisenetwerk levensvragen en ouderen. (2015)

Paradigmaverschuiving

- Voorbije jaren: professionaliteit, effectiviteit, marktdenken, 
doelmatigheid

- Beoordeling van kwaliteit van zorg: kwantitatieve, meetbare 
resultaten met vooral aandacht voor bewezen effectieve interventies.

- Weinig aandacht voor invloed van menselijke relaties en levensvragen 
bij verantwoording over geleverde kwaliteit van zorg.

“zorg die leed toevoegt”

- Kentering: zingeving wordt centraal onderdeel van kwaliteit & 
zorgrelatie en menselijke waardigheid komen centraal te staan

- Andere definitie van gezondheid waarbij gezondheid niet als een doel 
op zich gezien wordt, maar als middel om een zinvol leven te leiden.



Kwaliteitsstandaard levensvragen: 
Knelpuntenanalyse

• Er is geen expliciet gedeelde en algemeen geaccepteerde visie op het belang 
van ondersteuning van levensvragen bij ouderen

• Samenleving: mensbeeld van autonomie en vitaliteit is dominant, acceptatie van 
kwetsbaarheid past hier niet goed in

• Beleving van zin en levensvragen wordt als privé of iets voor 
levensbeschouwelijke organisaties beschouwd

• Onbegrip of verlegenheid bij medewerkers in omgaan met levensvragen

• Ouderen hebben een drempel om levensvragen te uiten

• Het beeld van geestelijk verzorging is te beperkt --) gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle medewerkers, niet enkel van pastors…

• Gebrek aan zingevende activiteiten, omgeving en inrichting van ruimtes

• Onvoldoende borging van aandacht voor levensvragen in organisatorische 
randvoorwaarden

• Tot op heden onvoldoende ‘hard’ duidelijk te maken welk effect omgaan met 
levensvragen heeft op cliënten en medewerkers

• “zachte’” manieren van behandelen en meten: minder hoog in aanzien



Kwaliteitsstandaard: verwijzing naar richtlijn Spirituele zorg in de palliatieve 
zorg: 

• Palliatieve zorg: vier pijlers: bio – psycho – sociaal + existentieel

Palliatieve zorg

Reactie/ kritiek  op de mainstream zorgpraktijken

• Kritiek op te enge biologische/somatische aanpak

• Kritiek op de ‘verzakelijking van de zorg’

• Nood aan holistische benadering



Geestelijke gezondheidszorg

Paradigmaverschuiving?

Laatste jaren: duidelijk toenemende aandacht voor existentiële dimensie !

Duidelijke nood bij hulpverleners naar taal, naar bijscholing

Laatste jaren: herstelbeweging

Gemeenschappelijk met palliatieve zorg: mens is meer dan de kwaal of de 
ziekte.



Herstelbeweging

Succes van de herstelbeweging?

• Aandacht voor de patiënt als méér dan zijn ziekte én aandacht voor de 
context: de maatschappij, het natuurlijke en professionele netwerk.

• Presentie (A. Baart)

• Terug van betekenis zijn…

• Weer ‘zin’ in het leven…



‘Herstel’ in de ouderenpsychiatrie & in 
de ouderenzorg?

• Personen met dementie

• Kunnen personen van dementie nog betekenis vinden in het leven?

• Herstel: opnieuw kwaliteit van leven hervinden, (voortdurende) 
adaptatie.

“je kan invloed hebben, binnen het gegeven van de tragiek van 
dementie en de impact op je bestaan”

• Ouderen met psychische problemen

• Oud geworden ‘psychiatrische patiënten’ 

• Ouderen met langdurig verslavingsprobleem: hebben zichzelf vaak 
al opgegeven

• Nieuw ontstaan psychische problemen op oudere leeftijd 



Vier fasen in herstelproces 

• Overweldigd zijn door de aandoening

• Overleven

• Hopeloosheid, machteloosheid

• Worstelen met de aandoening

• Hoe kan ik leven met deze aandoening?

• Leven met de aandoening

• Vertrouwen neemt toe, angst wordt minder

• Sterke kanten worden ingezet om met moeilijkheden om te 
gaan

• Leven voorbij de aandoening

• Men is niet de aandoening

• ‘ik doe er weer toe’



Zingevingsbehoeften (Derckx, P.) 
Humanisme, zinvol leven en nooit meer ‘ouder worden’: een levensbeschouwelijke visie op ingrijpend 

biomedisch-technologische levensverlenging (2011) 

• Doelgerichtheid: leef je ergens naartoe wat je van waarde vindt?

• Is er iets positiefs in het vooruitzicht?

• Morele rechtvaardiging: is je leven, dat wat je doet, moreel te 
verantwoorden?

• Is het leven de moeite waard geweest? Kan men rechtvaardigen hoe 
men nu in het leven staat?

• Eigenwaarde: vind je jezelf de moeite waard?

• Blijft eigenwaarde bij oud en afhankelijk worden?

• Belangrijk om van betekenis te kunnen blijven voor de anderen

• Competentie: heb je het gevoel dat je invloed hebt op je leven?

• Ondanks achteruitgang nog invloed op het eigen leven (regie)?



Zingevingsbehoeften (Derckx, P.)

• Begrijpelijkheid: heb je een begrijpelijk verhaal over je 
leven/gebeurtenissen?

• Kan je voor jezelf tot een duidelijk verhaal komen over het leven 
en de huidige situatie? Is de leefsituatie veilig en vertrouwd 
wanneer je in de war bent?

• Verbondenheid: voel je je verbonden met anderen?

• Maatschappelijk?

• Transcendentie: voel je je deel van een groter geheel (kan religie zijn) 
of verlang je daarnaar?

• Kijken naar het einde van het leven, nadenken over wat er na de 
dood gebeurt, steun en kracht krijgen van iets dat groter is dan 
jezelf



Enkele voorbeelden

• Jef: dementie, opgenomen, kan niet meer terug naar huis --) hoe 
zin geven aan leven in een WZC?

• Mia: depressie & beginnende dementie --) hoe verder?

• Herstelgroep

Ouderen met langdurig (verslavings)probleem



Besluit

• Expliciete aandacht voor zingeving is fundamenteel onderdeel van integrale 
(ouderen)zorg – (ouderen)psychiatrie

• Opdracht voor alle hulpverleners (‘getrapte’ zorg)

• Herstelbeweging is ‘helpend’ (opgelet voor té grote verantwoordelijkheid bij 
oudere)

• Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Wat levert het op? 

• Voor ouderen: ‘aandacht voor levensvragen helpt om een doel in het leven te 
houden, je van betekenis te voelen en om terug en vooruit te kijken naar het 
eigen leven en draagt zo bij aan het vermogen je aan nieuwe situaties aan te 
passen en het behouden van de eigen regie’

• Voor medewerkers: ‘hier doen we het voor…’

• Voor organisaties: kostenbesparend --) minder beroep op medische zorg




