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Aandacht voor levensvragen hoort bij goede zorg, zeker als je ouder wordt, je gezond-
heid afneemt en mensen om je heen wegvallen. Zorgverleners moeten ouderen daarin 
ondersteunen. Dat lukt alleen in een goed persoonlijk contact. 

Wat zijn levensvragen?
Levensvragen gaan over onderwerpen die mensen persoonlijk raken en waarop meestal 
geen vast antwoord mogelijk is. Dat is ook het verschil met gewone vragen. Het gaat 
niet om ‘waar liggen mijn sleutels’ of ‘wat eten we vanavond’. Het gaat wel om ‘wat 
maakt mijn dag de moeite waard?’ en ‘wat kan ik voor iemand betekenen?’ Ook grotere 
vragen komen aan bod. Hoe staat u in het leven? Hoe gaat u om met afscheid nemen? 
Hoe denkt u over menswaardig samenleven en sterven? Levensvragen zijn dus lang  
niet altijd vragen die met geloof te maken hebben.

Betekenisvol voor uzelf en uw zorgverleners
Praten over levensvragen doet u misschien bij voorkeur in uw eigen vertrouwde kring. 
Met familie, vrienden of kinderen. Maar dat geldt niet altijd en niet voor iedereen. Som-
mige onderwerpen bespreekt u misschien liever met iemand die niet te zeer betrokken 
is. Of misschien is uw netwerk zo klein geworden dat dat niet meer lukt. Het is belang-
rijk dat uw zorgverleners daar oog en oor voor hebben. U hoeft zich niet opgelaten te 
voelen als u hen in vertrouwen neemt. Zij beschouwen het vaak als een eer om op die 
manier van betekenis voor u te zijn!

Wat mag u verwachten?
We hebben cliëntenorganisaties gevraagd wat zij belangrijk vinden bij aandacht voor levensvragen.  
Wat verwachten ouderen van hun zorgverleners? Wat mag u verwachten?

•	 U voelt zich vrij om met medewerkers en vrijwilligers te praten over dingen die u bezig-
houden. Hun houding is open en belangstellend. Hoe merkt u dat?

  -  Medewerkers vragen regelmatig hoe het met u gaat - in het algemeen, maar 
vooral bij gebeurtenissen die u raken, zoals een belangrijk bezoek of een probleem 
in de familie.

 -  Medewerkers laten merken dat ze op de hoogte zijn van gebeurtenissen die voor u 
belangrijk zijn.

 -  Medewerkers voelen aan of u door wilt praten over een onderwerp. Zij stellen daar 
vragen over en nemen daar de tijd voor.

•	 U beslist zelf over welke dingen u wilt praten en u bepaalt zelf wat daarvan in uw 
zorgleefplan komt te staan.

•	 Ook al bent u lichamelijk of geestelijk wat minder sterk, u wilt uw dagen nog steeds op 
een zinvolle manier doorbrengen. Medewerkers en vrijwilligers helpen u daarbij. Als dat 
nodig is zoeken zij samen met u naar een zinvolle invulling. 

•	 De meeste zorgcentra hebben een geestelijk verzorger, een pastor, een imam, een 
dominee of een pandit. Deze mensen zijn bij uitstek geschikt voor een vertrouwelijk 
gesprek. U weet hoe u hem of haar kunt bereiken en wanneer.

•	 Zorgcentra bieden activiteiten aan die zin aan uw dag kunnen geven. Bijvoorbeeld 
kennismakings-bijeenkomsten, gespreksgroepen, creatieve bezigheden, gesprekken of 
bijeenkomsten over religie en aandacht voor de natuur. 

•	 Woont u in uw eigen huis? Dan mag u van uw zorgverleners verwachten dat zij u        
informeren over bezigheden en contacten die bij u passen.

•	 U merkt dat medewerkers hun best doen om te achterhalen welke behoeften u en uw 
naasten hebben in het contact over levensvragen en zinbeleving. Ze vragen ernaar bij 
het intakegesprek en in het dagelijks contact.

•	 In besprekingen waarin de zorg centraal staat, hoort aandacht voor uw levensvragen er 
vanzelfsprekend bij. Bijvoorbeeld in gesprekken over het zorgleefplan en in multidiscipli-
naire overleggen (MDO’s).

Bekijk het filmpje
Bekijk op www.zorgvoorbeter.nl/kwaliteitsstandaard het filmpje over het omgaan met levensvragen in de 
dagelijkse zorg.



Het Expertisenetwerk is een samenwerking van: ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, MOgroep, 

LOC Zeggenschap in zorg, PCOB en Unie KBO, Reliëf, Vereniging Het Zonnehuis en Vilans.

Meer weten?

U kunt de Kwaliteitsstandaard Levensvragen downloaden via 

www.zorgvoorbeter.nl/kwaliteitsstandaard. Hebt u vragen? Neem dan contact 

op met Christien Begemann, C.Begemann@vilans.nl of 06-22 810 605.


