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Existentiële eenzaamheid, 
betekenisloosheid, en psychische
gezondheid op hoge leeftijd
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• EENZAAMHEID 

- SOCIALE EENZAAMHEID 

- EMOTIONELE EENZAAMHEID  
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CONNECTEDNESS/
VERBONDENHEID: 



• CONNECTEDNESS

- ZELF

- ANDER

- WERELD

- TIJD

- RUIMTE
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CONNECTEDNESS:
DE EXISTENTIËLE LAAG

Betekenis in het leven bij oudere
volwassenen met Alzheimer

Levensmoeheid en existentiële
angst bij oudere volwassenen



Betekenisvol leven met dementie
Verbondenheid als cruciale dimensie?

Laura Dewitte

Laura.dewitte@kuleuven.be

7



8

pollev.com/lauradewitte517
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Betekenis in het leven in de psychologie
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• Coherentie = heb ik het gevoel dat mijn leven 
een coherent geheel vormt, dat de zaken in 
elkaar passen, dat ik de dingen die gebeuren in 
mijn leven kan begrijpen? 

Betekenis in het leven in de psychologie
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• Coherentie = heb ik het gevoel dat mijn leven 
een coherent geheel vormt, dat de zaken in 
elkaar passen, dat ik de dingen die gebeuren in 
mijn leven kan begrijpen? 

• Doelen (purpose) = heb ik het gevoel brede 
levensdoelen te hebben die mij richting geven in 
het leven en mij voortdrijven om activiteiten te 
ondernemen? 

• Belang (significance/mattering) = heb ik het 
gevoel dat mijn leven de moeite waard is, dat 
het ertoe doet dat ik leef, dat mijn leven van 
belang is? 

Betekenis in het leven in de psychologie

Martela & Steger, 2016
George & Park, 2016



• nadenken over verleden, heden, toekomst

• reflecteren over zelf en de wereld

• integratie tot levensverhaal 

• plannen en organiseren van complexe activiteiten

14

Betekenis in het leven en 
cognitieve vaardigheden
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Betekenis in het leven en 
cognitieve vaardigheden

→Wat met betekenis wanneer cognitieve vaardigheden achteruit gaan, zoals bij dementie? 



Doctoraatsproject 2016-2020
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• Dominante conceptualisering van betekenis

→ te nauw om de ervaring van mensen met dementie te vangen



Doctoraatsproject 2016-2020
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• Dominante conceptualisering van betekenis

→ te nauw om de ervaring van mensen met dementie te vangen?

• “hypercognitieve” blik (Post, 2000) 

→ systematische bias tegen mensen met dementie



Onderbelichte dimensies van betekenis
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AFFECTIEF – BODILY FELT SENSE

RELATIONEEL - CONNECTEDNESS



Onderbelichte dimensies van betekenis
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AFFECTIEF – BODILY FELT SENSE

RELATIONEEL - CONNECTEDNESS



(1) bronnen van betekenis

(2) de dagelijkse ervaring van betekenis

(3) de conceptualisering van betekenis
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Verbondenheid in…



• 140 woonzorgcentrabewoners met 
de ziekte van Alzheimer

• Gesloten vragenlijst

• Open vraag
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(1) bronnen van betekenis
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Gesloten vragenlijst
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Open vraag
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“Ja, het leven heeft zin, omdat ik hier gelukkig ben, omdat ik mijn familie nog heb die me steunen.”

“dat is die samenhorigheid met mijn echtgenoot”

“Mijn ouders, die zijn zinvol voor mij.”

“Ja, voor mij, betekenis in het leven is openstaan voor kameraad of familie”

“mijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en zo. 

Dat is hetgeen dat mij nog betekenissen geeft.”

Open vraag
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• thuis

• zorg en verzorgd worden

Andere thema’s



• 16 oudere volwassenen met ziekte 
van Alzheimer

• Thuiswonend of in woonzorgcentra

• Diepteinterviews
• hoe kunnen we de ervaring van 

betekenis begrijpen vanuit het 
perspectief van de ouderen zelf?
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(2) dagelijkse ervaring van 
betekenis
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ESSENTIE van de ervaring

“blijven deelnemen aan de dans van het leven 

als zichzelf”
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• met zichzelf
• eigen levensverhaal

• met mensen rondom
• familie en vrienden

• zorg

• gemeenschap

• met fysieke omgeving
• thuis

• natuur

Samengevat – verbondenheid op verschillende niveaus
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(3) Connectedness: inherent aan betekenis?



• relational component (Wong, 1998)

• connectedness (Derkx, 2011) 

• belonging (Schnell, 2009)
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(3) Connectedness: inherent aan betekenis?

connectedness op intra- en interpersoonlijk niveau

→ zowel centrale bron als component van betekenis in het leven

(Delle Fave and Soosai-Nathan, 2014) 



• betekenis = co-creatie in interactie tussen
mensen en omgeving

• “shared space of meaning”
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Betekenis in het leven 
ondersteunen door 
verbondenheid



• betekenis = co-creatie in interactie tussen
mensen en omgeving

• “shared space of meaning”

• elk van ons heeft de kracht om betekenis te
• ondersteunen, bouwen, ontdekken, creëren, 

heruitvinden, …

• ondermijnen, uithollen, ontkennen, negeren, …
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Betekenis in het leven 
ondersteunen door 
verbondenheid



• betekenis = co-creatie in interactie tussen
mensen en omgeving

• “shared space of meaning”

• elk van ons heeft de kracht om betekenis te
• ondersteunen, bouwen, ontdekken, creëren, 

heruitvinden, …

• ondermijnen, uithollen, ontkennen, negeren, …

• verbondenheid in elke interactie
• “a way of being not doing” 
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Betekenis in het leven 
ondersteunen door 
verbondenheid



LEVENSMOEHEID
Judith Appel (KU Leuven, Fonds Wetenschappelijk Onderzoek)

Promotoren: prof. Jessie Dezutter, prof. Els van Wijngaarden
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LEVENSMOEHEID

In de media

In de wetenschappelijke literatuur

Literatuurstudie (“systematic review”)



OUTLINE

• Wat is levensmoeheid?

• Hoe wordt het geïnterpreteerd?

• Wat weten we over dit fenomeen?

• Wat willen wij onderzoeken?
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REVIEW – STUDIES

14 landen

1972-2021

Oudere volwassenen, algemene
populatie, zorgprofessionals, 
overleden door suïcide, 
jongeren, euthanasie
aangevraagd, medische populatie
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REVIEW –TERMEN 

“Weariness of life” 

“Tiredness of life”

“Completed life”



Buiten het euthanasie-debat

“the thought/feeling that life is not 
worth living”

= suïcidaliteit

≠ hoge leeftijd
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REVIEW – DEFINITIES



Binnen het euthanasie-debat

= doodswensen onderdeel van fenomeen

= niet (hoofdzakelijk) veroorzaakt door 
medische/psychiatrische aandoening

(= hoge leeftijd)
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REVIEW – DEFINITIES

“suffering caused by the prospect of having to 
continue living with a very poor quality of life, 
not predominantly caused by a physical or 
psychiatric disease, and closely associated 
with / leading to a death wish”

“persons, mostly of old age, who do not see 
a future for themselves and, as a result, 
have developed a persistent, active death 
wish, without suffering that (mainly) 
originates in a medically classifiable 
condition”



OUTLINE

• Wat is levensmoeheid?

• Hoe wordt het geïnterpreteerd?

• Wat weten we over dit fenomeen?

• Wat willen wij onderzoeken?
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Psychopathologisch

Existentieel

Fysiek/medisch, narratief
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REVIEW – INTERPRETATIE



OUTLINE

• Wat is levensmoeheid?

• Hoe wordt het geïnterpreteerd?

• Wat weten we over dit fenomeen?

• Wat willen wij onderzoeken?
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REVIEW – KENNIS

Van Wijngaarden et al., 2015:

“een kluwen van onvermogen en onwil om 
nog langer verbinding te maken met het 

leven”

Thema’s:

• Existentiële eenzaamheid

• Gevoel er niet meer toe te doen

• Onvermogen om zich te uiten op een wijze die 
kenmerkend voor de person was  

• Geestelijke en lichamelijke moeheid

• Afkeer ten aanzien van (gevreesde) 
afhankelijkheid
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REVIEW – KENNIS

Hartog et al., 2020:

1.25% (55+): persistente
doodswens zonder indicaties
van zware depressie of fysieke
gezondheidsproblemen

• Mentale & fysieke gezondheid

• Sociaaleconomische status

• Leeftijd

• Ambiguïteit



OUTLINE

• Wat is levensmoeheid?

• Hoe wordt het geïnterpreteerd

• Wat weten we over dit fenomeen?

• Wat willen wij onderzoeken?
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Interviews 

Doodswens

Definitie

Meetinstrument

Existentiële angsten 

Levensmoeheid

DOCTORAATSPROJECT 2020-2024
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