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Veel kwaliteits- of zorgstandaarden zijn geschreven voor een bepaalde ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld 
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, diabetes of de longziekte COPD. Zo’n kwaliteitsstandaard 
beschrijft wat nodig is om de best mogelijke zorg te verlenen aan mensen met die specifieke ziekte en 
welke zorgverleners daarbij betrokken zijn. Voor deze kwaliteitsstandaard ligt dat anders. Ouder worden is 
immers geen ziekte of aandoening. Helaas gaat ouder worden vaak wel met aandoeningen gepaard. Deze 
kwaliteitsstandaard is daarom een algemene standaard, bedoeld voor ouderen die zorg nodig hebben onge-
acht welke aandoening, beperking of ziekte ze hebben. Het geeft weer hoe zorgmedewerkers goed kunnen 
omgaan met levensvragen van ouderen. Niet als een apart onderwerp, maar als onlosmakelijk onderdeel 
van de dagelijkse zorg. Deze standaard overstijgt daarmee de ziekte-specifieke standaarden. 

De cliënt bepaalt
Een kwaliteitsstandaard gaat altijd uit van de patiënt of cliënt: wat vindt hij belangrijk? Zijn behoeften, 
verlangens en mogelijkheden zijn leidend. Vertaald naar de Kwaliteitsstandaard Levensvragen: wat houdt 
iemand bezig, wat doet hem verdriet, wat maakt hem gelukkig, wat geeft hem houvast en wat vindt hij ver-
velend? Maar ook: hoe kijkt hij terug op zijn leven en hoe kijkt hij naar en gaat hij om met het naderend einde?

‘Omgaan met’ in plaats van ‘oplossen’
Levensvragen horen bij het menselijk bestaan. De standaard is dan ook niet bedoeld om levensvragen op te 
lossen, maar om er beter mee om te gaan. Het gaat immers niet om een behandelbare aandoening.

Uitgangspunten van deze standaard:
•	 Ieder mens heeft levensvragen. Variërend van ‘wat zal ik vandaag eens gaan doen’ tot ‘hoe ga ik om 

met ziekte en naderende dood’. Bij het ouder worden nemen die vragen vaak toe.
•	 Iedereen die betrokken is bij de ouderenzorg, krijgt met de levensvragen van ouderen te maken.       

Ook mensen die niet rechtstreeks zorg verlenen, zoals vrijwilligers en familie.
•	 Een goede relatie tussen de zorgmedewerker en de oudere is de basis voor goed omgaan met  

levensvragen.

 

Oudere mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, vinden het belangrijk dat zorgverleners hen als 
‘mens’ behandelen. Dat zij gezien en gehoord worden, juist bij ziekte, groeiende kwetsbaarheid en het 
verlies van naasten. Ook de overheid draagt in haar beleid uit dat ouderen recht hebben op ‘liefdevolle zorg 
waarin hun waardigheid centraal staat’. 

Wat vindt u in deze folder?
Deze folder is een verkorte versie van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen die in 2015 is verschenen. Een 
kwaliteitsstandaard beschrijft wat nodig is om goede zorg te verlenen. De Kwaliteitsstandaard Levensvragen 
gaat over ‘omgaan met levensvragen van ouderen’. Van heel smal tot heel breed. Van ‘wat maakt mijn dag 
de moeite waard’ tot ‘wat maakt mijn leven de moeite waard’. Iedereen die betrokken is bij de ouderenzorg 
heeft ermee te maken. Medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en natuurlijk ouderen zelf. De Kwaliteits-
standaard staat in het Register van Zorginstituut Nederland (www.zorginzicht.nl). Dat betekent dat aandacht 
voor levensvragen ‘officieel’ onderdeel is van goede kwaliteit van zorg.

Voor wie is deze folder?
Deze folder is bedoeld voor cliëntenraden in de ouderenzorg en andere betrokkenen. 

Wat kunt u met deze folder?
Het doel van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen is om zorgorganisaties en medewerkers in de verpleging, 
verzorging en zorg thuis te motiveren om levensvragen van ouderen te zien als onmisbaar onderdeel van 
goede en liefdevolle zorg. Deze verkorte versie is bedoeld om cliëntenraden en andere betrokkenen te  
helpen in hun gesprekken met zorgmedewerkers en bestuurders van zorgorganisaties. De informatie in  
deze folder kan u helpen het onderwerp op de agenda te zetten en te houden. 

Voor de leesbaarheid spreken we steeds over ‘hij’ of ‘hem’ als we de cliënt of de zorgmedewerker bedoelen.

 

Vooraf Wat is een kwaliteitsstandaard?

Bekijk het filmpje
Bekijk op www.zorgvoorbeter.nl/kwaliteitsstandaard het filmpje over het omgaan met levensvragen in 
de dagelijkse zorg.
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Levensvragen gaan over onderwerpen die mensen persoonlijk raken en waarop meestal geen vast antwoord 
mogelijk is. Dat is meteen 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 ‘welke betekenis 
heb ik voor een ander?’ Maar ook de grotere vragen komen regelmatig terug. Bijvoorbeeld hoe je in het 
leven staat, over afscheid nemen van mensen die je dierbaar zijn of menswaardig samenleven en sterven. 
Levensvragen noemen we ook wel bestaansvragen, zinvragen of ‘trage vragen’. Ze hebben te maken met 
zingeving en zinvol leven.

Zingeving
Zingeving gaat over betekenis zoeken en je plaats bepalen in de wereld om je heen. Soms heeft dat met 
geloofsovertuiging of religie te maken, maar dat hoeft niet. De meeste mensen staan er niet dagelijks bij stil. 
Maar er zijn ook fasen in het leven waarin we daar heel bewust mee bezig zijn, bijvoorbeeld bij verlies van 
partner of werk, als we ons vertrouwde huis moeten verlaten of bij een echtscheiding. Kortom: als dingen 
die zin geven aan je leven wegvallen of veranderen. Dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Ook vreugdevolle 
ervaringen - zoals een geboorte of huwelijk - leiden vaak tot zingevingservaringen en levensvragen.

Zinvol leven
Iedereen wil een zinvol leven. Het is eigenlijk net een optelsom: hoe meer je in staat bent je behoeften aan 
zingeving te vervullen, hoe zinvoller je je leven ervaart. Die behoeften hangen onderling samen en overlap-
pen elkaar. Het gaat dan om:
•	 Doelgerichtheid: leef je ergens naartoe wat je van waarde vindt?
•	 Rechtvaardiging: sta je achter de dingen die je doet en gedaan hebt? 
•	 Eigenwaarde: vind je jezelf de moeite waard, ook als je lichamelijke en geestelijke vermogens afnemen? 
•	 Competentie: heb je het gevoel dat je voldoende invloed hebt op je leven?
•	 Begrijpelijkheid: is je leefsituatie veilig en vertrouwd, ook als je in de war bent?
•	 Verbondenheid: voel je je verbonden met de mensen om je heen?
•	 Transcendentie: voel je je deel van een groter geheel (kan religie zijn) of verlang je daarnaar?  

Put je daar steun en kracht uit?

Wat zijn levensvragen?

Luisterend oor
Het zijn vragen waar ieder mens wel eens over nadenkt en over wil praten met mensen die hij vertrouwt en 
die goed kunnen luisteren. Dat kan een vriend of familielid zijn, maar ook een dominee, pastoor of imam. 
Als je gezond bent en midden in het leven staat, is dat vaak niet zo’n probleem. Voor oudere mensen die 
afhankelijk zijn van zorg, is dat vaak lastiger. Hun netwerk wordt steeds kleiner terwijl hun vragen dringen-
der worden. Dan is het belangrijk dat zorgmedewerkers daar oog voor hebben. Ook mantelzorgers hebben 
behoefte aan een luisterend oor.

    Een zorgmedewerker vertelt
  ‘Ik hoorde dat de dochter van een nieuwe bewoner aan het sterven was. Hij zat met zijn zoon te wachten 

tot ze door een familielid werden opgehaald om naar haar toe te gaan. Ik stelde me voor hoe ze zich 
voelen moesten, verschrikkelijk. Ik was klaar met de zorg en klopte bij hen aan. Ze zaten daar met hun 
jas aan. Ik vroeg of ze koffie wilden en ging er even bij zitten. Ik zei: Ik heb het nieuws gehoord. Hoe is 
het met u? Gaat het een beetje? Ik vroeg: Vindt u het erg dat ik er even ben? Ik kom vragen of ik iets 
voor u kan doen. Ze antwoordden dat ze het fijn vonden dat ik er was, en dat ik even moest blijven 
zitten. Ze wilden hun verhaal kwijt, dat merkte ik.’
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Vroeger was alles anders. Mensen verzorgden elkaar uit naastenliefde of plichtsbesef. Zorgen voor 
elkaar was iets vanzelfsprekends en kon vaak niet anders. Later, aan het eind van de 19e eeuw, werd 
werken in de zorg een echt beroep, met een salaris en een opleiding. De organisatie van de zorg veran-
derde. Waarden als nabijheid en troost maakten plaats voor effectiviteit en doelmatigheid. 

‘Praten is geen werken’
Nog steeds kiezen mensen voor werken in de zorg omdat ze iets willen betekenen voor anderen. 
Maar daar komen ze niet altijd aan toe. Door de drukte van het werk en door de administratie die veel 
tijd vraagt. Maar ook doordat ze zelf vaak denken dat een praatje maken niet echt wérken is. Ze denken 
dat lichamelijke en huishoudelijke zorg altijd voor moeten gaan. Veel zorgorganisaties sturen daar ook 
op. Het gevolg: bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen zijn vaak wel tevreden met de kwaliteit 
van de lichamelijke en praktische zorg, maar minder met de aandacht die ze krijgen. Dat blijkt ook uit 
onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zaken die daarbij genoemd worden: 
•	 Bewoners hebben het gevoel dat ze niet echt gezien en gehoord worden door zorgverleners.
•	 Bewoners hebben het gevoel dat zorgmedewerkers altijd gehaast zijn.
•	 Er zijn wel recreatieve maar minder zingevende activiteiten, zoals gespreksgroepen, levensboeken 

maken, natuurbezoek, mindfulness en één-op-één-contacten. 
•	 Er is onvoldoende aandacht voor het bevorderen van contact en vriendschap tussen ouderen 

onderling. 
•	 Er zijn onvoldoende stilteruimtes, zitjes (binnen en buiten), ruimtes voor vertrouwelijke gesprekken 

en aandacht voor sfeer.

Liefdevolle zorg
Gelukkig verandert dat de laatste jaren. Zorgorganisaties raken steeds meer doordrongen van het besef 
dat goede zorg valt of staat met persoonlijke aandacht. Ook de overheid vindt dat belangrijk: ‘Het welbe-
vinden van mensen moet meer centraal komen te staan, zowel thuis als in instellingen. Het is nodig om 
meer te kijken naar de persoon in plaats van naar enkel diens aandoening of indicatie’. In de kamerbrief 
‘Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen’ werkt het ministerie van VWS dit verder uit. 
Dat is een belangrijke stap in de goede richting.

Aandacht voor levensvragen? Vanzelfsprekend!
De Kwaliteitsstandaard Levensvragen ondersteunt zorgorganisaties hierbij. Het motiveert hen om 
levensvragen als een vanzelfsprekend onderdeel van goede en liefdevolle zorg te zien. Het geeft aanbe-
velingen over hoe ze dit handen en voeten kunnen geven en hoe ze het effect kunnen meten. 
Uit onderzoek en ervaring blijkt, dat dat veel oplevert. Zoals:
•	 Mensen voelen zich gelukkiger en beoordelen de zorg die zij krijgen positiever.
•	 Zorgmedewerkers putten meer voldoening uit hun werk.
•	 Doordat de zorg beter aansluit op de behoeften van de oudere wordt onnodige en vaak kostbare 

(medische) zorg voorkomen.

  

Waarom is aandacht voor levensvragen belangrijk?

Ouderen die afhankelijk zijn van langdurige zorg, zijn vaak kwetsbaar. Zij zijn niet meer zo mobiel en ervaren 
beperkingen in hun lichamelijke functies (bewegen, lopen, praten, horen, zien) en in cognitieve functies 
(concentreren, onthouden, plannen). Het is een levensfase die sterk door verlies wordt bepaald. Wat vinden 
zij dan belangrijk? We hebben het onderzocht aan de hand van literatuuronderzoek en door interviews en 
observaties in ruim vier zorgorganisaties. 

1.    Aandacht
Cliënten willen het gevoel hebben dat er regelmatig aandacht is voor hoe het met hen gaat. Dat zorgt voor 
verbondenheid en samenhang en dat ontstaat als zorgmedewerkers:
•	 regelmatig vragen hoe het gaat, in het algemeen, maar ook bij bepaalde levensgebeurtenissen, zoals 

een belangrijk bezoek of een probleem in de familie;
•	 doorvragen en het niet bij een oppervlakkig ‘hoe is het’ houden;
•	 laten merken dat ze op de hoogte zijn van gebeurtenissen die voor de oudere belangrijk zijn;
•	 weten hoe het sociale netwerk van de oudere in elkaar zit, hoe het contact daarmee is en wat de oudere 

daar wel en niet mee deelt.
Geestelijk verzorgers moeten niet alleen op afspraak of afroep langskomen, maar ook uit zichzelf. Zij moeten 
mensen uitnodigen deel te nemen aan vieringen of gespreksgroepen.

2.    Doelgerichtheid en eigenwaarde
Ouderen vinden een gevoel van doelgerichtheid, eigenwaarde en controle belangrijk. Dit kan de zorgorganisatie 
bereiken door:
•	 ouderen medeverantwoordelijk te maken voor de zorg (zelf plannen en meehelpen bij het uitvoeren en 

andere bezigheden);
•	 ouderen zoveel mogelijk eigen regie te geven, zo nodig in overleg met de naasten;
•	 ouderen aan te moedigen om plannen te blijven maken voor de toekomst en de uitvoering van die 

plannen te faciliteren;
•	 ouderen aan te moedigen om van betekenis te blijven voor anderen in hun omgeving en ze daarbij       

te faciliteren.

3.    Houding
Ouderen vinden de houding van zorgmedewerkers belangrijk. Het gaat dan om:
•	 weten wanneer hij door moet vragen en wanneer hij iemand beter met rust kan laten;
•	 aansluiten bij de taal, de belevingswereld en het begripsvermogen van de oudere;
•	 de levensovertuiging van de oudere kennen, weten welke leefregels en rituelen daarbij horen en  

proberen daarnaar te handelen;
•	 regelmatig de tijd nemen voor een gesprekje; 
•	 de oudere niet ongewenst in vertrouwen nemen over de eigen problemen;
•	 in staat zijn een vertrouwensband op te bouwen.

Welke behoeften en verlangens hebben ouderen?
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4.    Gezelligheid
Veel ouderen vinden gezelligheid en het gevoel ‘ergens bij te horen’ belangrijk. Zorgorganisaties kunnen 
daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door te organiseren dat bewoners elkaar leren kennen en op de hoogte 
blijven van elkaars wel en wee. Sociale activiteiten zijn waardevol, maar ook de korte contacten tussendoor. 
Dat maakt de weg vrij om ook over diepgaander dingen te praten. 

5.    Verbondenheid
Veel ouderen vinden het belangrijk verbonden te zijn met iets ‘groters’ (transcendentie). Wat een zorgorganisatie 
daarin kan bieden:
•	 aandacht voor natuurbeleving en activiteiten die daaraan bijdragen;
•	 aandacht en voorzieningen voor beleving van religie en godsdienst (een kapel, een stiltecentrum en de 

mogelijkheid mee te doen aan religieuze vieringen);
•	 zorgmedewerkers die zich realiseren dat zorg breder is dan alleen lichamelijke of medische zorg en dat 

ook uitdragen.

6.    Organisatie
Van de zorgorganisatie vragen ouderen:
•	 stabiele teams met niet teveel wisselingen in personeel;
•	 voldoende personeel;
•	 duidelijkheid bij wie ze terecht kunnen met hun (levens)vragen en hun behoeften;
•	 voldoende laagdrempelige activiteiten om elkaar te ontmoeten en te spreken;
•	 open staan voor de gebruiken en wensen van andere culturen (cultuursensitiviteit) en de bereidheid om 

vragen te stellen over wat je niet weet. 
 
         Een zorgemedewerker vertelt
  ‘Bij iemand met de diagnose Alzheimer was sprake van probleemgedrag. Ik ben toen met het team om 

tafel gaan zitten om te bespreken waarom dat zo was en hoe we er mee om konden gaan. Het bleek 
dat deze bewoner geen activiteiten had en veel in de stoel zat en de tv dan zonder vragen aanzette. De 
bewoner verveelde zich. Het team heeft achterhaald wat de interesses en hobby’s van deze bewoner 
waren en daar wordt nu rekening mee gehouden. Het probleemgedrag is opgelost zonder medicatie. 
Deze insteek heb ik altijd; proberen medicatie te voorkomen en eerst kijken wat je voor de bewoner 
kunt betekenen. Het is moeilijk. Soms gaat het om gevoelige vragen. Bijvoorbeeld wat er moet gebeu-
ren rond het overlijden. Daar kun je er alleen over praten nadat je de cliënt hebt leren kennen. Dat kan 
niet zomaar. Daarvoor is vertrouwen nodig.

Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor levensvragen een positief effect heeft. Ervaringen uit de praktijk 
ondersteunen dit.

Voor de cliënt
De oudere voelt zich gezien en gehoord. Hij kan terug- en vooruitkijken naar het eigen leven en voelt zich 
van betekenis. Hij ziet perspectief in zijn leven. Het vergroot zijn vermogen zich aan te passen aan nieuwe 
situaties en zelf de regie te houden. Dit alles heeft een positief effect op zinbeleving, gedrag en emotie, zo 
blijkt uit onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek.

Voor de medewerker
Mensen kiezen voor werken in de zorg omdat ze contact met anderen belangrijk vinden en van betekenis 
willen zijn. Aandacht hebben voor levensvragen van hun cliënt geeft ze veel voldoening. Ze weten dat  
ze werkelijk iets voor hun cliënt betekenen op dat moment. Dat vergroot hun werkplezier en vermindert  
het ziekteverzuim.

Voor de organisatie
Tevreden cliënten en medewerkers is al een belangrijke opbrengst. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat  
gesprekken over levensvragen met zelfstandig wonende ouderen het beroep op de (huisartsen)zorg vermin-
dert en de zorgkosten omlaag brengt. Praktijkervaringen laten zien dat dit waarschijnlijk ook geldt voor de 
langdurige zorg. 

 

 

Wat levert aandacht voor levensvragen op?
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Deze verkorte versie van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen is bedoeld om cliëntenraden en andere 
betrokkenen in de ouderenzorg te helpen in hun gesprekken met zorgmedewerkers en bestuurders van 
zorgorganisaties. De informatie in deze folder kan u helpen het onderwerp op de agenda te zetten en 
te houden. Zo motiveert u zorgorganisaties en medewerkers in verpleging, verzorging en zorg thuis om 
levensvragen van ouderen te zien als onmisbaar onderdeel van goede en liefdevolle zorg. 

De aanbevelingen
In de Kwaliteitsstandaard Levensvragen staan aanbevelingen voor zorgorganisaties. Een aantal daarvan is 
ook voor cliëntenraden van belang. We vatten ze voor u samen.
•	 Cliënten(raden) en mantelzorgers moeten betrokken zijn bij de manier waarop de organisatie aandacht 

aan levensvragen geeft.
•	 De rol en positie van de geestelijk verzorger(s) moet helder zijn.
•	 De organisatie moet haar uiterste best doen om cliënten te ondersteunen bij het zinvol invullen van de dag.
•	 In het zorgleefplan en multidisciplinair overleg (MDO) moet aandacht voor levensvragen vanzelf- 

sprekend zijn.
•	 De organisatie moet zich inspannen om te weten welke behoeften cliënten en hun naasten hebben op 

het gebied van levensvragen.
•	 Cliënten moeten zich vrij voelen om zich te uiten over hun levensvragen.
•	 Medewerkers moeten hun werk zo doen dat er voldoende ruimte is voor omgaan met  levensvragen in 

een open sfeer.
•	 De organisatie biedt zingevende activiteiten aan, zowel gepland als spontaan.

Meepraten in de cliëntenraad
Met de Kwaliteitsstandaard Levensvragen kan een cliëntenraad intern bij een zorgorganisatie veel bereiken. 
We geven een overzicht van de wettelijke mogelijkheden.
•	 Volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) kan de cliëntenraad gevraagd en 

ongevraagd advies uitbrengen. Dit betekent dat een cliëntenraad de bestuurder kan adviseren om de 
kwaliteitsstandaard in te voeren in de organisatie. Belangrijk is om bij het plannen van het overleg met 
de bestuurder ook meteen een evaluatie af te spreken. Als een cliëntenraad van mening is dat ondanks 
haar adviezen de kwaliteitsstandaard niet of niet voldoende wordt ingevoerd, dan kan zij voor advies 
contact opnemen met LOC Zeggenschap in zorg (www.loc.nl).

•	 Over geestelijke verzorging in een zorgorganisatie heeft de cliëntenraad een zogeheten verzwaard 
adviesrecht: daar kan de organisatie niet zomaar omheen. Uitgebreide informatie daarover vindt u in de 
handreiking ‘Aandacht voor levensvragen voor cliëntenraden’, te vinden op www.netwerklevensvragen.nl. 

•	 In elke Raad van Toezicht zit een lid op voordracht van de cliëntenraad. Dit lid kan ervoor zorgen dat de 
kwaliteitsstandaard op de agenda van de Raad van Toezicht komt. De Raad van Toezicht kan bewaken 
dat de kwaliteitsstandaard wordt ingevoerd en goede voortgang maakt.

Wat kunt u met deze folder?

In gesprek
Bij deze kwaliteitsstandaard hebben we gespreksvragen ontwikkeld voor drie groepen:
•	 cliënten(raden) en naasten
•	 medewerkers
•	 management

U vindt de vragen terug in bijlage 1. Met deze vragen krijgt de zorgorganisatie inzicht in de manier waarop 
medewerkers omgaan met levensvragen van ouderen en daarmee in de kwaliteit van de zorg. U kunt de 
vragen voor cliënten(raden) en naasten zelf gebruiken en de uitkomsten gebruiken in uw gesprekken met 
het management over kwaliteitsverbetering. 

De Kwaliteitsstandaard Levensvragen biedt ook een aanpak om gezamenlijk de kwaliteit te verbeteren. De 
organisatie stelt daarvoor een verbeterplatform samen, bestaande uit cliënten/mantelzorgers, cliëntenraad, 
medewerkers en management. Zij bespreken de uitkomsten van de gesprekken en bepalen wat mogelijk en 
nodig is. Zij maken afspraken over verbeteringen en zij gaan jaarlijks na of die verbeteringen in de praktijk 
zichtbaar zijn. 
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Wanneer iemand erg kwetsbaar is, is ondersteuning bij een zinvol leven van groot belang. Omdat het om 
een mens gaat die het waard is om aandacht en respect te krijgen en zorg die aansluit bij zijn behoeften. 
Het ministerie van VWS ondersteunt die gedachte.

  ‘Goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen draait in essentie om maximaal behoud van zelfrespect 
en kwaliteit van leven. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme 
betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemoti-
veerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars. Zorg die voldoet aan hun beroepsstandaard 
geleverd in een beschermde woningomgeving, waar sprake is van: (beroeps)trots. Dat zijn de sleutel- 
elementen voor liefdevolle zorg voor onze ouderen.’

 Uit: Plan van aanpak “Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen”, VWS 2015

Die sleutelelementen vormen het uitgangspunt voor deze kwaliteitsstandaard. De inhoud is gebaseerd op 
publicaties, onderzoeksresultaten en uitkomsten van ontwikkeltrajecten. De kwaliteitsstandaard is ontwik-
keld door het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen in samenwerking met relevante partijen in de 
ouderenzorg en de Universiteit voor Humanistiek. Een overzicht van alle organisaties vindt u in bijlage 2. 
De kwaliteitsstandaard is mogelijk gemaakt door het Zorginstituut Nederland (ZiN) en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Meer informatie vindt u op www.zorgvoorbeter.nl/kwaliteitsstandaard

Tot slot



16 17

Aandacht voor levensvragen hoort bij goede zorg, zeker als je ouder wordt, je gezondheid afneemt en men-
sen 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 ant-
woord 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. Sommige 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 belangrijk 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 bezighouden. Hun 

houding is open en belangstellend. Hoe merkt u dat?
  -  Medewerkers vragen regelmatig hoe het met u gaat - in het algemeen, maar vooral bij gebeurte-

nissen 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.

Bijlage 1:
Samenvatting voor cliënten en naasten

•	 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 multidisciplinaire overleggen (MDO’s).
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Lijst met aandachtspunten en vragen voor gesprekken over aandacht voor levensvragen binnen  
de zorgorganisatie. 

Voor de individuele cliënt en zijn mantelzorger(s)
•	 Voelen cliënten dat medewerkers van de organisatie voldoende tijd hebben voor contact? Hoe blijkt dat? 
•	 Voelen cliënten dat medewerkers belangstelling voor hen hebben? Hoe blijkt dat?
•	 Voelen cliënten dat medewerkers zich bewust zijn van wat belangrijk voor hen is? Wie hen het meest 

dierbaar is, belangrijke data, belangrijke gebeurtenissen? Hoe blijkt dat?
•	 Weten cliënten bij wie ze terecht kunnen met levensvragen? Hoe blijkt dat?
•	 Ervaren cliënten kleine of grote doelen in hun leven (bijvoorbeeld door bepaalde activiteiten of doordat 

ze zich op iets verheugen)? Waaruit blijkt dat?
•	 Voelen cliënten zich thuis bij de mensen uit hun omgeving? Waaruit blijkt dat?
•	 Voelen cliënten zich goed over zichzelf doordat ze van betekenis zijn voor een ander? Waaruit blijkt dat?
•	 Voelen cliënten zich deel van een groter geheel (bijvoorbeeld door natuurbeleving, muziek, levensbe-

schouwing of religie)? Waaruit blijkt dat?
•	 Hebben cliënten het gevoel dat ze regie hebben over (een deel van) hun leven? Waaruit blijkt dat?
•	 Zijn de activiteiten die de organisatie aanbiedt of waarin ze bemiddelt voldoende en dragen ze bij aan 

zingeving? Waaruit blijkt dat?
•	 Is er voldoende aandacht voor belangrijke gebeurtenissen zoals een overlijden, een geboorte of een 

verhuizing? Waaruit blijkt dat? 
•	 Ervaren cliënten dat mentaal welbevinden in hun zorgleefplan centraal staat en dat daarbinnen aan-

dacht is voor zingeving? Hoe blijkt dat?
•	 Zijn cliënten eigenaar van hun eigen zorgleefplan? Waaruit blijkt dat?

Voor de zorgmedewerker
•	 Voelen zij zich voldoende bekwaam en in staat om vertrouwelijk contact te hebben met de cliënt  

over wat hem bezighoudt? Waaruit blijkt dat? 
•	 Weten zij wat de cliënt belangrijk vindt in het leven (welke sociale contacten, welke data, welke  

gebeurtenissen)? Waaruit blijkt dat?
•	 Weten zij op wie zij een beroep kunnen doen als een cliënt problemen heeft op het gebied van  

levensvragen en zij zelf onvoldoende kunnen betekenen? Waaruit blijkt dat? 
•	 Ervaren zij dat de organisatie (management/leidinggevende/collega’s) aandacht voor levensvragen         

belangrijk vindt? Waaruit blijkt dat voor hen?
•	 Ervaren zij voldoende tijd en ruimte om met cliënten contact te hebben over levensvragen? Waaruit 

blijkt dat?
•	 Weten zij hoe ze kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie van cliënten? Waaruit blijkt dat?
•	 Geeft de organisatie voldoende ondersteuning bij omgaan met levensvragen, zoals intervisie of  

coaching/begeleiding door psycholoog of geestelijk verzorger? Waaruit blijkt dat?
•	 Kunnen zij gemakkelijk samenwerken met andere disciplines op het gebied van mentaal welbevinden  

van cliënten? Waaruit blijkt dat?

Bijlage 2:
Gespreksvragen

•	 Weten zorgmedewerkers hoe zij het zorgleefplan kunnen gebruiken om (samen met cliënt/mantelzorgers) 
aandacht voor mentaal welbevinden te borgen? 

•	 Hebben zij oog voor het belang van zingevende activiteiten voor cliënten en ondersteunen zij hen  
desgewenst om daaraan mee te doen of het te organiseren? Waaruit blijkt dat? 

•	 Bij zorg thuis: hebben zij er oog voor of cliënten naar hun eigen idee voldoende sociale contacten  
hebben en beschikken ze over een sociale kaart als dat niet het geval is?

Voor het management
•	 Is de visie die de organisatie heeft op ondersteuning bij levensvragen duidelijk voor medewerkers en 

cliënten? Waaruit blijkt dat?
•	 Is deze visie vertaald naar inrichting, personeels- en vrijwilligersbeleid, interne en externe communicatie, 

kwaliteitssystemen en de plaats ervan in het zorgleefplan en het multidisciplinair overleg?  
Waaruit blijkt dat?

•	 Zijn er duidelijke afspraken over de rol van geestelijke zorg voor cliënten, voor hun mantelzorgers, voor 
medewerkers en in de begeleiding van rituelen en groepsactiviteiten? Waaruit blijkt dat?

•	 Hebben mentaal welbevinden en levensvragen een prominente plaats in het zorgleefplan en het multi-
disciplinair overleg? Waaruit blijkt dat?

•	 Steunt het management de medewerkers in het bieden van ondersteuning bij levensvragen?  
Waaruit blijkt dat?

•	 Komt in functioneringsgesprekken aan de orde of medewerkers zingeving ervaren in hun werk?  
Waaruit blijkt dat?

•	 Biedt het management medewerkers ruimte om zich te bekwamen in het bieden van ondersteuning  
bij levensvragen door scholing of begeleiding? Waaruit blijkt dat?

•	 Draagt het management zorg voor voldoende zingevende activiteiten voor cliënten? Waaruit blijkt dat? 
•	 Bij zorg thuis: maakt het management duidelijk dat het tot de taken van medewerkers behoort oog te 

hebben voor zingevende contacten? Kunnen zij, indien nodig, bemiddelen om deze contacten uit te 
breiden? Waaruit blijkt dat?
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Deelnemende organisaties leernetwerk
ActiZ
Agora
Amaris Zorggroep
Cardia
Careyn
Christelijk Zorgcentrum 't Anker
Coornhertcentrum
De Wever
Deelgemeente IJsselmonde
Humanistisch Verbond
Koninklijke Visio
Leger des Heils CWZW Midden
Levensloopacademie
LOC Zeggenschap in zorg
MagentaZorg
Praktijk Geestelijke Verzorging
RESPECT Zorggroep Scheveningen
Rivas Zorggroep
Savant Zorg
Stichting Humanitas WoonzorgPlus
Stichting Leger des Heils
Stichting Palet
Stichting Reinaerde
Stichting Sint Jacob
Stichting Valkenhof,
Surplus Zorg
Universiteit voor Humanistiek
Valkenhof centra voor verpleging
Vecht en IJssel
Vilans
Vivre
Wilgaerden
Zonnehuisgroep Amstelland
 

Stuurgroep Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
Actiz, Gerdienke Ubels
Agora, Marijke Wulp,
Humanistisch Verbond, Wilma Reinders
Loc Zeggenschap in zorg, Lena Hillenga
Vilans, Mariëlle Cuijpers en Christien Begemann (voorzitters)

Expertgroep
Addy Camper, ervaringsdeskundige op persoonlijke titel
Alfons Nederkoorn, CVZ
Brecht Molenaar, geestelijk verzorger, stichting Presentie
Christien Begemann, senior medewerker Vilans/Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
Cynthia van Lieshout, stafmedewerker Reliëf
Evelyn Finnema, lector NHL Hogeschool
Golein Klein Bramel, stafmedewerker Vecht en IJssel
Jaap Peters, organisatieadviseur de Limes
Jan Baneke, voormalig beleidsadviseur VWS, op persoonlijke titel
Mariëlle Cuijpers, senior medewerker Vilans/Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
Marthijn Laterveer, coördinator LOC Zeggenschap in zorg
Max de Coole, bestuurslid Centrum Ontmoeting In Levensvragen
Mieke Hollander, Ambassadeur pilot levensvragen namens het Kwaliteitsinstituut/directeur
zorgopleidingen ROC Midden Nederland, voorzitter
Paul Bouwmeester, kwaliteitsmedewerker Vecht en IJssel
Peterjan van der Wal, geestelijk verzorger en onderzoeker Zonnehuisgroep Vlaardingen
Rico Kremer, geestelijk verzorger Respect Zorggroep
Wander van der Vaart, onderzoeker Universiteit voor Humanistiek

Bijlage 3: 
Betrokken organisaties



Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen wil ervoor zorgen dat ouderen, zeker als ze kwetsbaar  
zijn, kunnen rekenen op aandacht voor en ondersteuning bij hun levensvragen. En dat vrijwilligers en 
beroepskrachten kunnen rekenen op training en ondersteuning bij het omgaan met deze vragen. Het 
Expertisenetwerk verzamelt kennis en ervaringen in zorg en welzijn en maakt deze landelijk beschikbaar. 
Daarnaast ondersteunt en stimuleert het netwerk innovatieve projecten gericht op geestelijke ondersteuning 
van thuiswonende ouderen. 

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.

info@netwerklevensvragen.nl
www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen
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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.

  

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.


