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Zoom Handleiding

´ Mocht je een technische vraag hebben, dan kun je deze stellen in 
de chatfunctie.

´ We nodigen je van harte uit om inhoudelijke vragen te stellen. Dit 
kan via de Q&A functie.

´ Je kunt een vraag van iemand anders die jij ook interessant vindt 
een duimpje geven, dan komt deze hoger in de lijst te staan.

Let op! We reageren niet op ‘Raise Hand’.
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RUIMTE VOOR ZINGEVING IN DE GGZ

´ Wat is zingeving? 

´ Waarom zou je als psycholoog iets doen met zingeving? 

´ Wat zijn kenmerken van de existentiële- en de psychologische laag?

´ Hoe kun je in de therapiepraktijk aandacht geven aan zingeving?

´ Q & A



WAT IS ZINGEVING 

´ Zet gerelateerde woorden in de chat



WAT IS ZINGEVING 

´ Definitie van Braam & Hoenders



WAAROM ALS PSYCHOLOOG MET 
ZINGEVING BEZIG

´ De client komt met vragen: Wat is de zin van het leven?

´ Toenemende interesse in de rol van zingeving in de GGZ. Bredere blik.

´ 4 tot 7 jaar langer leven, betere gezondheid en hogere kwaliteit van leven.

´ Minder depressie, angst, zelfmoordpogingen, verslaving en sneller herstel depressie. 

´ Opkomst van derde generatie gedragstherapieën zoals ACT & mindfulness.

´ Cliënt stelt het op prijs over zingeving te spreken. 

´ Praktische toepassing in de GGZ is een uitdaging. Professionals zoeken handvatten. 



STILTES OM RUIMTE TE MAKEN

Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=AsDUuF8CVj4

https://www.youtube.com/watch?v=AsDUuF8CVj4


PSYCHOLOGIE EN FILOSOFIE



NATHALIE

A: Het depressieprotocol volgen. 

B: De existentiële crisis bespreekbaar maken.

Poll: Wat is het meest effectief?



PSYCHOLOGISCH OF EXISTENTIEEL

´ Psychologisch: ingrijpende levensgebeurtenissen. 

´ Existentieel: existentiële crisis of grenssituatie.

´ Soms te horen in de taal.



POLL: PSYCHOLOGISCH OF EXISTENTIEEL?

Client: “Na mijn burn-out richtte ik mijn 

leven anders in. Alles viel na dit besluit 

om het anders te doen, op zijn plek”. 

A: Existentieel: Er is sprake van een grenssituatie, een 

levensveranderende situatie

B: Psychologisch: Er is sprake van een ingrijpende 

levensgebeurtenis



POLL: PSYCHOLOGISCH OF EXISTENTIEEL?

Client: “In mijn burn-out was het best 

spannend, ik leerde omgaan met 

grenzen aangeven”. 

A: Existentieel: Er is sprake van een grenssituatie, een 

levensveranderende situatie

B: Psychologisch: Er is sprake van een ingrijpende 

levensgebeurtenis



ZINGEVING IN DE PRAKTIJK

´ Existentiële thema’s horen 

´ Casus Sharda



ZINGEVING IN DE PRAKTIJK

´ Existentiële vragen stellen

´ Enkele voorbeeldvragen



“Ieder mens wil van betekenis zijn”

Vragen Q&A

Herman de Neef:  hdeneef@IQcoaches.nl

Sara Helmink: info@psycholooghelmink.nl

mailto:hdeneef@IQcoaches.nl
mailto:info@psycholooghelmink.nl

