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A biopsychosocial-spiritual model for the care of patients at the end of life / Sulmasy, Daniel P. 
Jaar: 2002 
Jaargang: 42 
Volgnummer: Suppl. 3 
Trefwoorden: terminale zorg, kwaliteit van leven, spirituele zorg, vragenlijsten, zorgkwaliteit 
Samenvatting: This article presents a model for research and practice that expands on the biopsychosocial 
model to include the spiritual concerns of patients. 

 
 
A conceptual analysis of spirituality at the end of life / Vachon, Mélanie; Fillion, Lise; Achille, Marie 
Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: levenseinde, spirituele zorg, literatuuronderzoek 
Samenvatting: The definition of spirituality is the subject of endless debates in the empirical literature. 
This content analysis sought to: (1) exhaustively review the empirical literature on end-of-life spirituality 
to extract definitional elements of this concept and (2) elaborate on these definitional elements to create 
an integrative and inclusive definition of end-of-life spirituality based on the items retrieved. 

 
 
A randomized controlled trial to assess effectiveness of a spiritually-based intervention to help 
chronically ill adults / McCauley, Jeanne; Haaz, Steffany; Tarpley, Margaret J.; ... [et al.] 
Jaar: 2011 
Jaargang: 41 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: chronisch zieken, ouderen, spiritualiteit, coping 
Samenvatting: Creative, cost-effective ways are needed to help older adults deal effectively with chronic 
diseases. Spiritual beliefs and practices are often used to deal with health problems. We evaluated 
whether a minimal intervention, consisting of a video and workbook encouraging use of patient spiritual 
coping, would be inoffensive and improve perceived health status. 

 
 
A review of instruments measuring two aspects of meaning: search for meaning and meaning in illness 
/ Fjelland, Joyce E.; Barron, Cecilia R.; Foxall, Martha 
Jaar: 2008 
Jaargang: 62 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: zingeving, ziekten, meetinstrumenten, reviews 
Samenvatting: Report of narrative review of psychosocial instruments measuring two aspects of meaning: 
the search for meaning and meaning in illness. 

 
 
Aandacht voor levensvragen van ouderen bij zorgverleners / Ranst, Nancy van; Messelis, Els 
Jaar: 2012 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: ouderenzorg, levensvragen, zorgverleners 
Samenvatting: Eén van de uitgangspunten voor goede ouderenzorg is dat aandacht voor levensvragen bij 
ouderen vanzelfsprekend zal moeten worden opgenomen in het beleid van zorg- en welzijnsin-stellingen. 
Met studenten van de opleiding Seniorenconsulentenvorming is een project opgezet rond levensvragen. De 
opleiding Seniorenconsulentenvorming is een Vlaamse opleiding die zich richt tot volwassenen die hun 
kennis over ouderen willen vergroten en daarmee beroepsmatig aan het werk gaan. 

 
 
Als een vlinder door het leven fladderen : levenskunst in een wooncentrum voor ouderen / Voois, 
Willem 
Jaar: 2000 
Jaargang: 1 
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Volgnummer: 2 
Trefwoorden: ouderen, geestelijke verzorging 
Samenvatting: Pleidooi voor het belang van geestelijke verzorging voor oude ouderen. Zij verkeren in een 
proces van loslaten van het leven en de wereld. Begeleiding daarbij, juist niet vanuit de eigen kring, kan 
zeer zinvol zijn. Hierbij dient de geestelijk verzorger wel nauwkeurig de grens in de gaten te houden van 
wat wel, en wat beter niet meer aangeroerd kan worden. 

 
 
'Als mens wijs ik nooit iemand af' / Wolf, Marjolein 
Jaar: 2013 
Jaargang: 34 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: levensvragen, zingeving, geestelijke verzorging 
Samenvatting: Interview met katholiek geestelijk verzorger Carla van der Heijden, werkzaam in het 
verpleeghuis Groenelaan in Amstelveen. Aande orde komt o.a. hoe zij omgaat met levens- en 
zingevingsvragen van de bewoners. 

 
 
An experiential theory of spiritual care in nursing practice / Burkhart, Lisa; Hogan, Nancy 
Jaar: 2008 
Jaargang: 18 
Volgnummer: 9 
Trefwoorden: verpleegkunde, spiritualiteit, geestelijke verzorging, theorieën 
Samenvatting: Health care institutions, particularly faith-based health systems, recognize the importance 
of spiritual care. Both qualitative and quantitative research support the importance of spirituality in 
patient health. Although the profession, health care institutions, and research support spiritual care, 
there is no empirically derived theoretical framework to guide research in spiritual assessment and 
spiritual care. 

 
 
Aspects of spirituality concerning illness / Leeuwen, René van; Tiesinga, Lucas J.; Jochemasen, Henk; ... 
[et al.] 
Jaar: 2007 
Jaargang: 21 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: patiënten, geestelijk verzorgers, spiritualiteit, zorg en welzijn, verzorgenden 
Samenvatting: This contribution describes experiences of patients, nurses and hospital chaplains in 
relation to the spiritual aspects of being ill. 

 
 
Atheistic, agnostic, and religious older adults on well-being and coping behaviors / Horning, Sheena M.; 
Davis, Hasker P.; Stirrat, Michael; ... [et al.] 
Jaar: 2011 
Jaargang: 25 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: ouderen, religie, religieuze beleving, welzijn, coping 
Samenvatting: Previous research reports relationships between religion and both well-being and positive 
coping, especially among the older adult age group. However, researchers have failed to consider the non-
religious when comparing groups categorized by religious belief, ignoring possible differences between 
those with a belief and the non-religious, atheists, and agnostics. To explore possible differences, authors 
gathered data from a sample of 134 religious and non-religious older adults (55 years old plus) who 
completed an online questionnaire assessing relationships between religiosity and well-being, social 
support, locus of control, and meaning in life. 

 
 
Autobiografisch leren : zoektocht naar zingeving bij het ouder worden / Kenyon, Gary M. 
Jaar: 2009 
Jaargang: 11 
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Volgnummer: 2 
Trefwoorden: autobiografisch, vertellen, zingeving, veroudering, ouderen 
Samenvatting: Autobiografisch leren gaat over het verwerven van inzicht en betekenis uit het eigen leven. 
Een doeltreffende manier om dit te doen is door het leven te bekijken als een verhaal. Door hun leven 
opnieuw te vertellen kunnen babyboomers nieuwe betekenis geven aan het ouder worden en hun eigen 
'alledaagse wijsheid' vinden. 

 
 
Beelden van zorg / Boer, Ben de 
Jaar: 2008 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 49 
Trefwoorden: beroepsregisters, geestelijk verzorgers, zorg, geestelijke verzorging, congressen 
Samenvatting: Op het symposium van 2008 Beelden van Zorg stond de feestelijke officiële opening van het 
kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers centraal. Ter gelegenheid van de opening van het register 
verscheen ook het fotoboek Beelden van Zorg. Verder met interviews en lezingen. 

 
 
Bestaansvragen van ouderen / Gennip, T. van 
Jaar: 2005 
Jaargang: 7 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: ouderenzorg, zingeving, levensvragen 
Samenvatting: Vooral in de tweede levenshelft spelen de vragen naar bestaan en zingeving een grote rol, 
wanneer het verlies van geliefden en vrienden en het toenemen van beperkingen gaan samenvallen. Het 
omgaan met bestaansvragen in de breedte en in de diepte kan worden gestuurd door de persoon achter de 
vraag: zijn of haar levensloop en relatie met de eigen omgeving en de eigen levenservaring worden dan 
leidend. 

 
 
Care at the end of life for people with dementia living in a care home : a qualitative study of staff 
experience and attitudes / Livingston, Gill; Pitfield, Catherine; Morris, Jackie; ... [et al.] 
Jaar: 2012 
Jaargang: 27 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: dementerenden, terminale zorg, verzorgingshuizen, verzorgenden, zorgkwaliteit, 
kwaliteitsbevordering, religie 
Samenvatting: The aim of this study is to examine barriers and facilitators to care home staff delivering 
improved end-of-life care for people with dementia. 

 
 
Complex associations between religious activities and functional limitations in older adults / Hybels, 
Celia F.; ... [et al.] 
Jaar: 2012 
Jaargang: 52 
Volgnummer: 5 
Trefwoorden: religieuze beleving, ouderen, adl 
Samenvatting: Religious attendance may protect against decline in functional limitations in older adults. 
Clinicians may wish to consider the importance of attendance at services in preventing disability for those 
patients for whom religious involvement is important. Gerontologists may wish to include religious 
participation in their conceptual framework outlining risk factors for functional decline. 

 
 
Core religious beliefs and providing support to others in late life / Krause, Neal; Bastida, Elena 
Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: religie, ouderen, sociale steun, sociale netwerken, gezondheid, kwaliteit van leven 
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Samenvatting: A number of studies suggest that people who have strong social support systems at church 
tend to enjoy better mental and physical health. Yet little is known about the factors that promote strong 
church-based social support networks. The purpose of this study is to show that key religious beliefs may 
have something to do with it. 

 
 
Correlates of spirituality in older women / Vahia, Ipsit V.; Depp, Colin A.; Palmer, Barton W.; ... [et al.] 
Jaar: 2011 
Jaargang: 15 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: veroudering, vrouwen, spiritualiteit, religie, geestelijke gezondheid, weerbaarheid 
Samenvatting: The role of spirituality in the context of mental health and successful aging is not well 
understood. In a sample of community-dwelling older women enrolled at the San Diego site of the 
Women's Health Initiative study, authors examined the association between spirituality and a range of 
variables associated with successful cognitive and emotional aging, including optimism, resilience, 
depression, and health-related quality of life (HRQoL). 

 
 
Creating a spiritual tapestry : nurses’ experiences of delivering spiritual care to patients in an Irish 
hospice / Bailey, Maria E.; Graham, Margaret M.; Moran, Sue 
Jaar: 2009 
Jaargang: 15 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: palliatieve zorg, spiritualiteit, geestelijke verzorging, verpleegkundigen 
Samenvatting: This study aims to describe nurses’ experiences of delivering spiritual support in a 
palliative care setting in the Republic of Ireland. 

 
 
De beslisschijf / Leget, Carlo 
Jaar: 2012 
Volgnummer: 10 
Trefwoorden: levenseinde, besluitvorming, palliatieve terminale zorg, ethiek 
Samenvatting: De beslisschijf van het Integraal Kankercentrum Nederland is een praktisch hulpmiddel bij 
de besluitvorming in de palliatieve fase. In dit artikel worden de ethische aspecten besproken. 

 
 
De effecten van levensboeken in de zorg : resultaten van het onderzoek / Tromp, Thijs 
Jaar: 2009 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: levensverhalen, ouderen, onderzoek, welbevinden, effectmeting 
Samenvatting: Het maken van levensboeken met ouderen staat al enige tijd in de belangstelling. het 
levensboek en het maken ervan zouden verschillende functies kunnen vervullen. In een wetenschappelijk 
project zijn de effecten onderzocht. Dit artikel zet de belangrijkste resultaten op een rij en geeft een 
aantal tips voor de praktijk. 

 
 
De essentie van zorg : de betekenisvolle zorgrelatie / Tromp, Thijs 
Jaar: 2011 
Jaargang: 13 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: zorg, definities, zorgrelaties, zingeving 
Samenvatting: Het is pretentieus om te spreken over de essentie van zorg. Wie kan zeggen wat goede zorg 
is, waar het in de zorg écht om gaat? Thijs Tromp, directeur van Reliëf, doet toch een poging. Hij sluit aan 
bij Hans Reinders, die in 'De Kwestie' aandacht vroeg voor het verzet tegen de instrumentalisering van de 
zorg. 
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De geestelijk verzorger bedrijvig als adviseur? / Wijk, Annegreet van 
Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 55 
Trefwoorden: geestelijk verzorgers, management, zorg, adviezen, beleid, beleidsadvisering, 
verpleeghuizen, best practices, onderzoek 
Samenvatting: Hoe staat het met de geestelijk verzorger en zijn adviesfunctie bij beleidsvraagstukken 
waar de bedrijfsvoering en zorg op gespannen voet staan? Zien zorgmanagers de geestelijke verzorger als 
een partner om dit soort beleidszaken mee te bespreken? Annegreet van Wijk deed een onderzoek in twee 
verpleeghuizen en ontdekte hoe moeilijk het is voor geestelijk verzorgers om zich het domein van advies 
en ethiek toe te eigenen. 'Good practices' kunnen helpen om succesfactoren op het spoor te komen en ook 
de VGZ en de opleidingen horen een actieve rol te spelen op dit terrein. 

 
 
'De levensverhalen van ouderen zijn zo interessant' : specialist ouderengeneeskunde Annemarie 
Jochijms / Mulders, Nicole 
Jaar: 2011 
Jaargang: 43 
Volgnummer: 10 
Trefwoorden: ouderen, levensverhalen, geriatrie 
Samenvatting: Annemarie Jochijms werkt als specialist ouderengeneeskunde bij de Zorggroep, regio 
Venray-Horst. Al op jonge leeftijd begreep zij wat zorgen voor ouderen inhield. Vandaar ook haar keuze 
voor het vak van, tot voor kort zo genoemd, verpleeghuisarts. 

 
 
De noodzaak van meer islamitische geestelijke verzorging / Köse, Adem 
Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 51 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, islam, islamitisch, ziekten, geestelijk verzorgers, zorginstellingen 
Samenvatting: In tijden van ziekte en crisis zoeken mensen steun in hun religieuze traditie. Dat geldt 
zeker voor cliënten met een islamitische achtergrond. Adem Köse werkt als islamitisch geestelijk 
verzorger in de wereld van de zorg en constateert dat in veel instellingen nog geen islamitische 
geestelijke verzorging beschikbaar is. Noodgedwongen doet men een beroep op moskee-imams die niet 
bekend zijn met de Nederlandse taal, cultuur en gezondheidszorg. 

 
 
'De pijn erkennen geeft al verlichting' : zingeving in de zorg / Stam, Carolien 
Jaar: 2007 
Jaargang: 13 
Volgnummer: 5 
Trefwoorden: zingeving, zorg, vrijwilligers, beroepskrachten, levensvragen, ouderen 
Samenvatting: Zorg gaat over vraagsturing en lichamelijke verzorging, maar ouderen worstelen met 
levensvragen en hebben behoefte aan een luisterend oor. Kortom: zingeving moet meer ruimte krijgen in 
de zorg. Intuïtie en empathie worden weer belangrijk. `Wat u meemaakt is verschrikkelijk´. 

 
 
De spirituele dimensie van gezondheid en welzijn : een literatuurverkenning / Drie, Aart van 
Jaar: 2012 
Jaargang: 15 
Volgnummer: 65 
Trefwoorden: geestelijke gezondheid, welzijn, welbevinden, terminologie 
Samenvatting: Aart van Drie probeert vanuit Engelstalige literatuur de diffuse betekenissen van de termen 
geestelijke gezondtieid, geestelijk welzijn en geestelijk welbevinden op te helderen. Hij stelt vast dat ook 
in de Engelstalige literatuur de begrippen spiritual health en spiritual well-being meerduidig gebruikt 
worden, maar wel bezig zijn met een opmars. 
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De tijden zijn veranderd, ook voor geestelijk verzorgers / Boxtel, R.H.L.M. van 
Jaar: 2008 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 49 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, geestelijk verzorgers, marktwerking 
Samenvatting: Toespraak van Roger van Boxtel, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar 
Menzis, in symposiumnummer 'Beelden van zorg'. Van Boxtel benadrukt het belang dat geestelijk 
verzorgers in staat zijn om aan marktpartijen de meerwaarde van hun werk voor de cliënt te bewijzen. 

 
 
De toekomst van de zielzorg binnen en buiten de zorg / Kolen, Michael 
Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 52 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, spiritualiteit, toekomst, zorg, verstandelijk gehandicapten 
Samenvatting: Impressie van een reflectieavond op Landpark Assisië.  
Binnen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, nemen de vragen rondom spiritualiteit 
nieuwe vormen aan. Michael Kolen werkt bij stichting Prisma en doet verslag van de discussie over de 
honderd jaar oude kapel die zich bevindt op een voormalig internaatsterrein, dat transformeert naar een 
nieuw dorp. Is er een bestemming mogelijk van deze bakermat van de geestelijke verzorging? En: hoe kijkt 
de organisatie tegen spiritualiteit in de moderne (zorg-)context? Genoeg redenen om vijftien professionals 
in de zielzorg uit te nodigen mee te denken over de vraag naar de toekomst van geestelijke verzorging 
binnen en buiten de zorg. Een verslag. 

 
 
De winst van aandacht voor levensvragen van ouderen is 1 staat tot 4 / Begemann, Christien 
Jaar: 2011 
Jaargang: 13 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: levensvragen, ondersteuning, ouderen, vrijwilligers, vrijwilligers in de zorg, gesprekken 
Samenvatting: Ondersteuning bij levensvragen van ouderen: hoe belangrijk is dat eigenlijk en wat levert 
het op voor clienten en professionals/vrijwilligers? Onderzoek geinitieerd door de Stichting MAAT en het 
Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL) in Nijmegen geeft antwoord. Het Nijmeegse initiatief 
laat zien dat ouderen baat hebben bij een niet-categorale benadering. 

 
 
Defining pastoral care for older people in residential care / Wilkes, Lesley; Cioffi, Jane; Fleming, 
Andrew; ... [et al.] 
Jaar: 2011 
Jaargang: 37 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: pastorale zorg, ouderenzorg, spiritualiteit, definities 
Samenvatting: The concept and definition of pastoral care in aged care remains ambiguous. This paper 
reports on the defining characteristics and meaning of pastoral care from the perspective of older 
recipients, their family members and pastoral care workers. 

 
 
Dementia care: spiritual and faith perspectives / Jolley, David; Moreland, Neil 
Jaar: 2011 
Jaargang: 13 
Volgnummer: 8 
Trefwoorden: verpleeghuisbewoners, dementiezorg, religie, spiritualiteit, kwaliteit van leven, 
zorgkwaliteit 
Samenvatting: Care home residents may use religiosity and spirituality as a coping resource through illness 
and disability. David Jolley and Neil Moreland explain how they affect quality of life and how attending to 
it can enhance care. 
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Disabilities, spirituality, and well-being in late life : research foundations for study and practice / 
Moberg, David O. 
Jaar: 2008 
Jaargang: 20 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: ouderen, handicaps, beperkingen, zingeving, spiritualiteit 
Samenvatting: Under the impact of increasing longevity and other trends, the number of aging people 
with disabilities and accompanying limitations and problems is growing. Research on relationships between 
disability and spirituality however is still in early stages of development. 

 
 
Discussing religion and spirituality is an advanced communication skill : an exploratory structural 
equation model of physician trainee self-ratings / Ford, Dee W.; Downey, Lois; Engelberg, Ruth; ... [et 
al.] 
Jaar: 2012 
Jaargang: 15 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: palliatieve zorg, religie, spiritualiteit, communicatie, gesprekstechnieken, artsen, 
trainingen 
Samenvatting: Communication about religious and spiritual issues is fundamental to palliative care, yet 
little empirical data exist to guide curricula in this area. The goal of this study was to develop an 
improved understanding of physicians' perspectives on their communication competence about religious 
and spiritual issues. 

 
 
Do formal religious participation and spiritual perceptions have independent linkages with diverse 
dimensions of psychological well-being?  
Jaar: 2009 
Jaargang: 50 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: religie, spiritualiteit, geestelijke gezondheid, zingeving 
Samenvatting: Recognizing religiosity and spirituality as related yet distinct phenomena, and 
conceptualizing psychological well-being as a multidimensional construct, this study examines whether 
individuals' frequency of formal religious participation and spiritual perceptions are independently 
associated with diverse dimensions of psychological well-being (negative affect, positive affect, purpose in 
life, positive relations with others, personal growth, self-acceptance, environmental mastery, and 
autonomy). 

 
 
Do personality traits moderate the impact of care receipt on end-of-life care planning? / Ha, Jung-
Hwa; Pai, Manacy 
Jaar: 2012 
Jaargang: 52 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: levenseinde, zorgplannen 
Samenvatting: |Bij het maken van een end-of-life care planning zou de gezondheidszorg meer rekening 
moeten houden met de persoonlijkheidskenmerken van de oudere om deze planning te doen slagen. 
Ouderen met een lastige persoonlijkheid zijn minder bereid om over deze planning te te spreken. 
Gedragsinterventie kan een mogelijkheid zijn meer mensen ertoe over te halen om deze end-of-life care 
planning te bespreken. 

 
 
Echte woorden, waar haal je die vandaan? : mystieke bronnen in geestelijke verzorging / Jorna, Ton 
Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 54 
Trefwoorden: geestelijke verzorging 
Samenvatting: Ton Jorna maakt zich zorgen over de richting waarin de discipline geestelijke verzorging 
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zich ontwikkelt. Er is veel ruimte voor wetenschappelijke doordenking en discussie over de 
maatschappelijke relevantie. Hij mist de aandacht voor de mystieke kanten van het vak. Geestelijke 
verzorging is meer dan het vertegenwoordigen van levensbeschouwelijke opvattingen. 

 
 
Een narratief model voor de zieke mens : traumatische ervaringen en het levensverhaal / Sitvast, Jan 
Jaar: 2009 
Jaargang: 119 
Volgnummer: 5 
Trefwoorden: patiënten, levensverhalen, verpleegkundigen 
Samenvatting: De eigen levensgeschiedenis, het autobiografische verhaal, staat centraal in de 
zelfbeleving van mensen. Patiënten hebben er na een ernstige crisis behoefte aan deze in te passen in hun 
levensverhaal. Verpleegkundigen kunnen hen hierbij ondersteunen. Daarvoor zijn verschilende modellen 
voorhanden. 

 
 
Een waakkoffer voor naasten van stervende bewoners / Starremans, Sigrid 
Jaar: 2013 
Jaargang: 45 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: levenseinde, stervensbegeleiding, hulpmiddelen 
Samenvatting: Een lamp met zacht licht, een warme deken, een rozenkrans, drie verzorgenden van 
Pantein stelden een koffer met spullen samen die je naasten kunt aanbieden als ze waken bij bewoners. 
Hun idee voor een waakkoffer werd genomineerd voor de Zorgaward 2012. 

 
 
Efficacy-mediated effects of spirituality and physical activity on quality of life : a path analysis / 
Konopack, James F.; McAuley, Edward 
Jaar: 2012 
Jaargang: 10 
Volgnummer: 57 
Trefwoorden: ouderen, kwaliteit van leven, spiritualiteit 
Samenvatting: Physical activity has been established as an important determinant of quality of life, 
particularly among older adults. Previous research has suggested that physical activity's influence on 
quality of life perceptions is mediated by changes in self-efficacy and health status. In the same vein, 
spirituality may be a salient quality of life determinant for many individuals. 

 
 
Elders' attitudes toward extending the healthy life span / Cicirelli, Victor G. 
Jaar: 2011 
Jaargang: 25 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: ouderen, levensverlenging, overlijden, zingeving, attitude 
Samenvatting: Despite continuing debate between anti-aging researchers seeking major life span 
extension and concerned gerontologists and bioethicists, elders' views have received little research 
attention. This study aimed to relate elders' attitudes toward strong life span extension to psychosocial 
and background factors. 

 
 
Elf spelregels voor praten over het einde / Wijlick, Eric van; Wigersma, Lode; Dieten, Eveline van 
Jaar: 2011 
Jaargang: 66 
Volgnummer: 33/34 
Trefwoorden: levenseinde, huisartsen, gesprekken 
Samenvatting: Als verdere behandeling van een patiënt geen perspectieven meer biedt, moet een arts 
niet langer de ziekte, maar de zieke centraal stellen. Deze elf ‘spelregels’ helpen daarbij. 
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Ethiek en religiositeit voor managers : geloven in wat je doet / Hazelhoff, E. 
Jaar: 2005 
Jaargang: 30 
Volgnummer: 12 
Trefwoorden: ethiek, religie, zingeving, zorg, management 
Samenvatting: Er lijkt een algemeen besef door te breken dat zorg te maken heeft met zingeving en niet 
te reduceren is tot de logica van efficiëntie en effectiviteit. Het boek 'Geloven in wat je doet' geeft 
handvatten om verschillende identiteitsbepalende elementen tegen het licht te houden en ter discussie te 
stellen. Gesprek met de auteur Carlo Leget. 

 
 
Ethnogeriatrics and comparative religions methods for gerontological research into topics of religion 
and spirituality / Gorder, A. Christian van; Ellor, James W. 
Jaar: 2008 
Jaargang: 20 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: etniciteit, geriatrie, religie, spiritualiteit 
Samenvatting: Ethnogeriatric investigation of the impact of religion and spirituality on the lives of older 
adults starts with listening to the voices of those persons practicing the various traditions. As with other 
types of cultural investigation, persons from one ethnic group must set aside the historic lenses in order to 
adequately listen to voices of another. This article will discuss a recent investigation into listening to the 
voices of selected world traditions. 

 
 
Evidence-based spiritual practice : using research to inform the selection of spiritual interventions / 
Hodge, David R. 
Jaar: 2011 
Jaargang: 30 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: interventies, spiritualiteit, evidencebased 
Samenvatting: This article defines and illustrates the concept of evidence-based spiritual practice. 
Research suggests many practitioners use spiritual interventions in practice, but have received little 
training on spirituality during their social work education. To assist practitioners enhance the 
effectiveness of their services, this articles discusses the process of operationalizing the evidence-based 
framework to inform the use of spirituality in clinical settings. 

 
 
Extramurale geestelijke verzorging in Amsterdam / Bomhof, Hans; Rooij, Eric de 
Jaar: 2008 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 46 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, ambulante zorg 
Samenvatting: Op 1 november 2007 is de OsiraGroep gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden 
van extramurale geestelijke verzorging. Geconstateerd wordt dat er voldoende mogelijkheden zijn en 
enthousiasme is voor geestelijke verzorging bij thuiswonende mensen, maar dat de financiële structuur 
onduidelijk is en er ook te weinig (structureel) budget is. Doel van het onderzoek is om uit te zoeken wat 
de mogelijkheden zijn van extramurale geestelijke verzorging inclusief financiering vanuit de AWBZ. 
Voorbeelden elders in het land worden onderzocht, de aard en omvang van de behoefte van thuiszorg 
cliënten van de OsiraGroep zullen in beeld worden gebracht, en mogelijkheden voor inbedding van 
extramurale geestelijke verzorging binnen de thuiszorg en voor financiering worden onderzocht. 

 
 
Finding meaning as a mediator of burden on the health of caregivers of spouses with dementia / 
McLennon, Susan M.; Habermann, Barbara; Rice, Marti 
Jaar: 2011 
Jaargang: 15 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: dementerenden, mantelzorgers, zorgbelasting, zingeving 
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Samenvatting: The aim of this study was to examine the role of finding meaning in caregiving as a way of 
coping and potential mediator of the effect of caregiver burden on caregiver health, controlling for 
potentially influencing factors. 

 
 
From the cradle - to beyond the grave? / Gilbert, Peter 
Jaar: 2011 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: overlijden, ouderen, zingeving, religie, identiteit, rituelen, palliatieve zorg, diversiteit 
Samenvatting: This paper aims to describe the content and import of a conference held in partnership 
between Staffordshire University and The National Spirituality and Mental Health Forum on the importance 
of considering life in the context of human mortality, and the meaning and purpose of our lives. Gilbert 
believes that considering the perspectives of a variety of major belief systems assists in relating to and 
caring for the increasing diversity of older people and their carers. As the discourse around assisted dying, 
belief systems and dignity come more to the fore, staff in health and social care will need time to discuss 
what the crucial issues are for those they serve. 

 
 
Geestelijke verzorging buiten de muren van de instellingen / Snoep-van Vliet, Leny 
Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 52 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, geestelijk verzorgers, extramuraal, financiering, Wmo 
Samenvatting: Wat hebben geestelijk verzorgers buiten de muren te zoeken en hoe wordt hun werk 
gefinancierd? Leny Snoep onderzocht de mogelijkheden die het zorgverzekeringsstelsel biedt voor de 
financiering van de extramurale geestelijke verzorging. Ze doet aanbevelingen voor de geestelijke 
verzorging binnen die structuur en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en sluit af met een aantal 
indringende vragen aan de beroepsgroep en de beroepsorganisatie. 

 
 
Geestelijke verzorging en de waarde voor cliënten / Gilse, Yvonne van 
Jaar: 2008 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 49 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, geestelijk verzorgers, vraaggestuurd werken 
Samenvatting: Toespraak van Yvonne van Gilse, directeur van LOC-LPR de landelijke organisatie 
Cliëntenraden- Landelijke Patiëntenraden in de GGZ-sector, in symposiumnummer 'Beelden van zorg'. 
Geestelijke verzorging moet aansluiten bij de vraag van de cliënt, maar wat het perspectief van de cliënt 
is, valt niet altijd makkelijk vast te stellen. 

 
 
Geestelijke verzorging en dementie : tien persoonlijke inzichten vanuit de praktijk / Karelse, Leddy 
Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 53 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, dementie, verpleeghuizen 
Samenvatting: De omgang met dementerende bewoners in een verpleeghuis is niet vanzelfsprekend, ook 
niet voor geestelijk verzorgers. Leddy Karelse werkt nu ongeveer acht jaar als geestelijk verzorger in een 
verpleeghuis. In de loop der jaren verwierf hij een tiental inzichten die hem behulpzaam waren in zijn 
werk. Een lezing vormde de aanleiding om ze op papier te zetten. Omdat zijn inzichten ook voor collega's 
van betekenis kunnen zijn, licht hij ze hier toe. 

 
 
Geestelijke verzorging in de context van de nieuwe ouderenzorg / Wal, P. van der 
Jaar: 2005 
Jaargang: 8 
Volgnummer: 35 
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Trefwoorden: ouderenzorg, geestelijke verzorging, zingeving 
Samenvatting: De nieuwe generatie ouderen verschilt in veel opzichten van de huidige en dat vraagt om 
een ouderenzorg die daar op aansluit. Zo laten ouderen meer van zich horen en verlangen ze zorg op maat 
waarbij ze zelf willen bepalen uit welke onderdelen het zorgpakket bestaat. Daarnaast blijven ze langer 
zelfstandig thuis wonen. Er vindt een steeds verder gaande ontkoppeling plaats van wonen en zorg. In dat 
kader zullen levensverhalen, levensbeschouwing en zingeving een belangrijke rol gaan en blijven spelen. 
De geestelijke verzorging is in deze visie niet enkel een taak van de geestelijk verzorger maar van 
iedereen die binnen een zorginstelling woont of werkt. De specifieke verantwoordelijkheid van de 
geestelijk verzorger ligt op het terrein van de ultieme zingeving: het leven zelf, zijn bestemming, de 
bedreigende veranderingen, het levenseinde. 

 
 
Geestelijke verzorging in de context van de nieuwe ouderenzorg : de betekenis van geestelijke 
verzorging voor ouderen met een fysieke beperking / Wal, P. van der 
Jaar: 2007 
Jaargang: 10 
Volgnummer: 45 
Trefwoorden: ouderen, beperkingen, verpleeghuisbewoners, zingeving, geestelijke verzorging, onderzoek 
Samenvatting: Goede aandacht voor zingeving en levensbeschouwing in de ouderenzorg zal in de toekomst 
nog belangrijker worden dan voorheen, omdat eenzaamheid onder ouderen toeneemt. Mensen wonen 
straks voornamelijk op zichzelf; de gemeenschap waar mensen ook betekenis aan ontlenen, raakt daarmee 
buiten beeld. Van de Wal onderzocht de betekenis van geestelijke verzorging voor ouderen met een 
fysieke beperking in verpleeghuizen en concludeert dat in de context van van de nieuwe ouderenzorg 
ondersteuning op existeentieel niveau door middel van geestelijke verzorging niet minder noodzakelijk is 
dan nu. 

 
 
Geestelijke verzorging in verzorgingshuizen : bekend maakt bemind / Boon, Freek 
Jaar: 2009 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, verzorgingshuizen, geestelijk verzorgers 
Samenvatting: Het welzijn van ouderen in verzorgingshuizen is gebaat bij geestelijke verzorging, maar is 
relatief onbekend. Nogal wat ouderen hebben geen goed beeld van wat moderne geestelijke verzorging is 
en kan betekenen. Hier ligt voor de geestelijk verzorger zelf een taak. 

 
 
Geestelijke verzorging online? / Windrich, Mirjam 
Jaar: 2012 
Jaargang: 15 
Volgnummer: 65 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, internethulpverlening, geestelijk verzorgers, internet, coaching, 
therapieën 
Samenvatting: Internet: email, chat en webcam. Veel contacten tussen mensen vinden online plaats, ook 
steeds meer hulpverlenerscontacten. Is dit een kans voor de geestelijk verzorger? Mirjam Windrich 
beschrijft haar online coachings- en therapiepraktijk en daagt de geestelijk verzorger uit. 

 
 
Geestelijke verzorging verantwoord : over de verantwoording van (de waarde van) geestelijke 
verzorging / Huizing, Wout; Stegenga, Marije 
Jaar: 2008 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 50 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, zorgkwaliteit, checklisten 
Samenvatting: Kwaliteitszorg kan niet zonder verantwoording. Wil geestelijke verzorging verankerd zijn 
als onmisbaar deel van die kwaliteit van zorg, dan dient inzicht te worden gegeven in de specifieke 
bijdrage van deze discipline. Een aanzet hiertoe levert de commissie geestelijke verzorging van Reliëf 
(christelijke vereniging van zorgaanbieders) die in samenspraak met acht geestelijkverzorgers en 
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bestuurders een check-list ontwierp voor verantwoording extern en intern. Opdat de waarde van 
geestelijke verzorging zichtbaar is. 

 
 
Geïntegreerd werken : over de waarde en grens van de vrijplaatsfunctie van de geestelijk verzorger / 
Walt, Jan van der 
Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 52 
Trefwoorden: geestelijk verzorgers, samenwerking, beroepsgeheim, pastorale zorg, professionalisering 
Samenvatting: Welke mogelijkheden hebben geestelijk verzorgers om samen te werken met andere 
disciplines? Is geïntegreerde zorg mogelijk? Wat betekent dat voor de vrijplaatsfunctie van de geestelijk 
verzorger? In dit artikel bespreekt de auteur deze en andere vragen rond ambt en vrijplaats, beroeps- en 
ambtsgeheim en pastorale professionalisering. 

 
 
Geloofwaardige hulp aan gelovige cliënten / Stulp, Henk 
Jaar: 2009 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: levensbeschouwingen, hulpverlening, religie, spiritualiteit, psychosociale hulpverlening, 
zorg 
Samenvatting: Er is voldoende bewijs dat levensbeschouwing opnieuw een vaste plaats moet krijgen in de 
psycho-sociale hulpverlening. Althans, dat beweert Henk Stulp in deze bijlage. 

 
 
Gleaning wisdom in the research on caring / Purnell, Marguerite J. 
Jaar: 2009 
Jaargang: 22 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: verzorging, verpleging, onderzoek 
Samenvatting: Nursing caring, focusing on the wholeness of persons regardless of life experiences, events, 
or circumstances, is intimately bound with wisdom, acquired both professionally and personally. In order 
to glean the wisdom reflected in current nursing research on caring, the author reviewed studies 
conducted from 2003 to 2008. 

 
 
God image and Five-Factor Model personality characteristics in later life : a study among inhabitants 
of Sassenheim in The Netherlands / Braam, A.W.; Mooi, B.; Schaap Jonker, J.; ... [et al.] 
Jaar: 2008 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: religieuze beleving, persoonlijkheid, ouderen, depressies 
Samenvatting: Affective or emotional aspects of religiousness are considered to be crucial in the 
association between religiousness and well-being, especially in later life. Such affective aspects can be 
understood as pertaining to the God-object relationship, corresponding to feelings of trust towards God or 
to religious discontent. Personality characteristics, such as those defined by the Five-Factor Model of 
Personality, are expected to correspond with God image. 

 
 
Goede zorg en de levenseindekliniek / Dijk, Gert van 
Jaar: 2012 
Jaargang: 67 
Volgnummer: 43 
Trefwoorden: levenseindeklinieken 
Samenvatting: De SLK (Stichting Levenseindekliniek) wil hulpverlening bieden aan mensen die bij hun 
dokter geen gehoor vinden voor hun euthanasieverzoek, maar die wel binnen de criteria van de wet 
vallen. De auteur stelt de vraag of deze stichting wel een goed beeld heeft van de ahctergrond van het 
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euthanasieverzoek en of het misschien beter is het verzoek te laten behandelen door de eigen arts of, als 
deze principiële bezwaren heeft, een andere (huis)arts waarmee afspraken gemaakt zijn voor dit soort 
situaties. 

 
 
Health-related quality of life: expanding a conceptual framework to include older adults who receive 
long-term services and support / Zubritsky, Cynthia; Abbott, Katherine M.; Hirschman, Karen B.; Bowles, 
Kathryn H.; Foust, Janice B.; Naylor, Mary D. 
Jaar: 2013 
Jaargang: 53 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: kwaliteit van leven, gezondheidseffecten, verzorgingshuiszorg 
Samenvatting: For older adults receiving long-term services and supports (LTSS), health-related quality of 
life (HRQoL) has emerged as a critical construct to eamine because of its focus on components of well-
being, which are affected by progressive changes in health status, health care and social support. HRQoL 
is a health-focussed quality of life (QOL) concept that encompasses aspects of QOL that affect health such 
as function, physical and emotional health. Examining existing theoretical constructs and indicators of 
HRQoL among LTSS recipients led us to posit a revised conceptual framework for studying HRQoL among 
LTSS recipients. 

 
 
Heft in eigen handen : dilemma's van verpleegkundigen en verzorgenden : dossier deel 1 / Struijs, 
Alies 
Jaar: 2010 
Jaargang: 120 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: professionaliteit, verpleging, verzorging, verpleegkundigen, verzorgenden, morele belasting 
Samenvatting: Verpleegkundigen en verzorgenden moeten meer ruimte krijgen om hun professionele 
inzicht te benutten, maar zij moeten zelf die ruimte ook claimen. Dat is in grote lijn de oplossing die het 
Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) formuleerde voor de dilemma's die verpleegkundigen en 
verzorgenden ervaren in hun beroepsuitoefening. De uitkomsten van dat onderzoek werden bevestigd in 
een peiling onder het Panel Verpleging & Verzorging. verrasend -of niet- is dat 15 jaar geleden al 
vergelijkbare dilema's werden gerapporteerd vanuit de beroepsgroep. 

 
 
Het Age Exchange Reminiscence Centre in Londen bestaat 25 jaar : 'dit is wat ouderen willen 
uitdragen : neem mij serieus als individu!' / Wolf, Marjolein 
Jaar: 2009 
Jaargang: 30 
Volgnummer: 6/7 
Trefwoorden: reminiscentie, ouderenzorg, levensverhalen, herinneringen 
Samenvatting: Praten over het verleden doet iets met ouderen. Dat ontdekte een Engelse dramadocente 
vijentwintig jaar geleden. Zij richtte het Age Exchange Reminiscence Centre op in Londen, waar 
reminiscentie verder werd ontwikkeld. Inmiddels is reminiscentie een begrip geworden in de ouderenzorg. 
'levensverhalen zijn altijd interessant.' 

 
 
Het begrip zingeving / Nies, H.L.G.R.; Munnichs, J.M.A. 
Jaar: 1989 
Trefwoorden: zingeving, definities 
Samenvatting: Zingeving is een gecompliceerd concept. Het heeft betrekking op de interactie van de mens 
met zijn sociale omgeving, een actieve interesse die ordent, interpreteert en waardeert. Het interactieve 
karakter van zingeving houdt ook in dat zingeving zich vaak via de ander realiseert, niet alleen in positieve 
maar ook in negatieve ervaringen zoals eenzaamheid en suïcide. Zingeving speelt zich verder ook af 
binnen de ruimte van de gehele levensloop: zowel in de zinvolle omgang met het eigen verleden als in de 
zinvolle verwerking van de eigen eindigheid. 
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Het einde van het verhaal? Over narrative foreclosure en het voltooide leven / Westerhof, Gerben; 
Bohlmeyer, Ernst 
Jaar: 2010 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: levensverhalen, levensloop, identiteit, zingeving, ouderen 
Samenvatting: Het concept narrative foreclosure biedt een nieuwe invalshoek in de discussie over het 
Burger Initiatief ‘Voltooid Leven’ 

 
 
Het leven laten zien : de ‘uitvinding’ van het levensboek / Hollander, Loes den 
Jaar: 2011 
Jaargang: 23 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: verpleeghuisbewoners, levensverhalen, identiteit, zingeving 
Samenvatting: Het levensboek is een bekend fenomeen in de chronische zorg. Over het doel, de opzet, de 
werkwijze en het gebruik ervan is al veel gepubliceerd. Minder bekend is de manier waarop het is 
ontstaan. Loes den Hollander sprak met mevrouw Kleemans-Dorleijn, de ‘uitvinder’ van het levensboek. 
Zij was in 1984 een van de eersten die erover publiceerden. 

 
 
"Het verhaal is een vorm om betekenis te geven" : interview met Thijs Tromp / Zwart, Theo A.R. de 
Jaar: 2011 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 64 
Trefwoorden: gehandicaptenzorg, ouderenzorg, religie, levensverhalen, geestelijke verzorging, interviews 
Samenvatting: Thijs Tromp is directeur van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders met zo'n 160 
leden. De van huis uit gereformeerde theoloog heeft grote interesse voor zingeving en verhalen, en 
probeert dat in zijn werk in praktijk te brengen. Ook deed hij onderzoek naar levensboeken en narratieve 
zorg. Op 28 oktober 2011 is hij gepromoveerd aan de Protestantse Theologische Universiteit van Kampen. 

 
 
'Hoe kan ik nu verder met mijn leven?' "Hoe reageer jij op vragen van cliënten naar de zin van hun 
leven? / Geelen, Ronald 
Jaar: 2011 
Jaargang: 32 
Volgnummer: 10 
Trefwoorden: ouderen, ziekten, beperkingen, zingeving, levensvragen, activiteitenbegeleiders 
Samenvatting: Hoe ga je als zorgverlener om met cliënten die ziek en neerslachtig zijn en het niet meer 
zien zitten? Vaak hebben opbeurend bedoelde opmerkigen niet het gewenste effect. Het gaat erom dat je 
je cliënten serieus neemt door echt naar ze te luisteren. 

 
 
Hoofden bij elkaar in de huddle: transparantie en communicatie medicijn tegen hospitalisatie / 
Wapenaar, Jeroen 
Jaar: 2013 
Jaargang: 45 
Volgnummer: 9 
Trefwoorden: institutionalisering, kwaliteit van leven, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, kleinschalig 
wonen, zorgverleners 
Samenvatting: De opkomst van kleinschalig wonen is voor de zorg een positieve ontwikkeling, maar dit wil 
nog niet zeggen dat hospitalisatie verleden tijd is. Ook hier ligt het op de loer; zowel bewoners als 
verzorgenden kunnen hospitaliseren. Wat gebeurt er en wat doe je eraan? 

 
 
Hoogleraar ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen : 'Zorg vraagt om hoofd, zowel als om handen' 
/ Kusiak, Loek 
Jaar: 2011 
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Jaargang: 5 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: ethiek, zorg, kwetsbare ouderen, empowerment, zorgpersoneel, levenseinde, zorgkwaliteit, 
interviews 
Samenvatting: Onze samenleving heeft de focus te sterk gericht op levensverlenging en het 
vooruitschuiven van zorgafhankelijkheid. De zorg voor de meest kwetsbare ouderen krijgt niet de 
aandacht die nodig is. Als je het belangrijk vindt om mensen lang in leven te houden, moet je ook 
collectief verantwoordelijk willen zijn voor de kwaliteit van zorg in de laatste levensjaren, stelt prof. 
Cees Hertogh, hoogleraar ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Hertogh pleit voor meer empowerment en een sterker gevoel van eigenwaarde van de 
zorgmedewerkers. 

 
 
Horizons of meaning in dementia : retained and shifting narratives / Phinney, Alison 
Jaar: 2011 
Jaargang: 23 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: ziekte van Alzheimer, spirituele zorg, zingeving, beleving, zelfbeeld, interviews 
Samenvatting: Spiritual care of people with dementia can be challenging, in part because the impact of 
the disease on personhood is so poorly understood. To address this issue, in-depth interviews with people 
with dementia were analyzed to uncover the narratives that framed their sense of life as meaningful. 

 
 
Hulpmiddel bij veroudering : aandachtspuntenlijst veroudering voor begeleiders / Hoekman, Joop; 
Maaskant, Marian 
Jaar: 2012 
Jaargang: 17 
Volgnummer: 10 
Trefwoorden: ouderen, gedrag, checklisten, begeleiders 
Samenvatting: Handig voor begeleiders en verwanten: een lijst met aandachtspunten om gedrag van 
oudere cliënten beter te begrijpen. 

 
 
Humane zorg, organisatie-ethiek en de rol van de geestelijk verzorger / Pijnenburg, Martien 
Jaar: 2011 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 63 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, ethiek, zorgrelaties 
Samenvatting: Ethiek wordt vaak geassocieerd met morele reflectie op individueel handelen, bijvoorbeeld 
het handelen van een zorgverlener. Martien Pijnenburg, ethicus in het Nijmeegse UMC St Radboud, 
presenteert organisatie-ethiek als een alternatieve denkroute over goede zorg, waarin niet de zorgrelatie 
maar de institutionele context ervan centraal staat. 

 
 
"I don't want to die like that ..." : the impact of significant others' death quality on advance care 
planning / Carr, Deborah 
Jaar: 2012 
Jaargang: 52 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: levenseinde, zorgplannen, palliatieve terminale zorg 
Samenvatting: Onderzocht wordt of 5 aspecten van de dood van naasten (pijn, vermogen om beslissingen 
te nemen, plaats, problemen met palliatieve zorg, voorbereiding) invloed hebben op zorgplanning omtrent 
het sterven. Ook worden specifieke aspecten van de dood van naasten geïdentificeerd die invloed hebben 
op de planning van de cliënt. 

 
 
Improving the quality of spiritual care as a dimension of palliative care : the report of the Consensus 
Conference / Puchalski, Christina; Ferrell, Betty R.; Virani, Rose; ... [et al.] 
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Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 10 
Trefwoorden: palliatieve zorg, spirituele zorg, zorgkwaliteit, kwaliteitsbevordering, congresverslagen 
Samenvatting: A Consensus Conference sponsored by the Archstone Foundation of Long Beach, California, 
was held February 17–18, 2009, in Pasadena, California. The Conference was based on the belief that 
spiritual care is a fundamental component of quality palliative care. This document and the conference 
recommendations it includes builds upon prior literature, the National Consensus Project Guidelines, and 
the National Quality Forum Preferred Practices and Conference proceedings. 

 
 
In de steek gelaten door God / Braam, Arjan W. 
Jaar: 2012 
Jaargang: 23 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: spiritualiteit, ouderen, depressies 
Samenvatting: Al jaren is psychiater Arjan Braam gefascineerd door het verband tussen depressie en 
religieuze gevoelens bij ouderen. Als iemand zich tekortgedaan voelt door God lijkt dat een symptoom van 
depressie, concludeert hij. Soms raakt hij ontroert door zijn onderzoek. 

 
 
In gesprek over wensen en laatste levensfase / Knulst, Melle 
Jaar: 2012 
Volgnummer: 17 
Trefwoorden: levenseinde, coping 
Samenvatting: Mensen verschillen in hoe ze omgaan met de laatste levensfase. De ene persoon regisseert 
het naderende einde zoveel mogelijk zelf, de andere duwt het onderwerp weg of blijft genezing zoeken. 
Weer een ander gaat hard klussen in de schuur en/of vertrouwt in stilte op familie of geloof. Als 
zorgverleners verschillen onderkennen over omgaan met het eigen naderende einde verbetert het contact 
met hun cliënten. ook in contact van mensen met hun levenspartners, vrienden, familie. 

 
 
In het landschap van de spiritualiteit, waar sta ik / Waaijman, Kees 
Jaar: 2009 
Jaargang: 61 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: spiritualiteit 
Samenvatting: In deze bijdrage kijkt de auteur naar het panorama van de nieuwe spiritualiteit, zoals die 
zich in zijn volle breedte aandient. Daarna kijkt hij naar ontwikkelingen binnen de oude spiritualiteit. de 
vraag is tenslotte: hoe hangen die twee samen? Sluiten ze elkaar uit? 

 
 
In search for meaning : the differential role of religion for middle-aged and older persons diagnosed 
with a life-threatening illness / Ardelt, Monika; Ai, Amy L.; Eichenberger, Susan E. 
Jaar: 2008 
Jaargang: 20 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: ouderen, levensbedreigende ziekten, zingeving, spiritualiteit, religie 
Samenvatting: According to symbolic interactionism, people's behavior depends on the meaning that 
phenomena and events have for them. How do individuals find meaning in a seemingly meaningless event 
such as being diagnosed with a life-threatening illness? 

 
 
Innerlijke ruimte als basis om waardig te sterven / Leget, Carlo 
Jaar: 2012 
Jaargang: 4 
Volgnummer: 9 
Trefwoorden: levenseinde, spiritualiteit, palliatieve zorg 
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Samenvatting: Wie zijn dood door ziekte ziet aankomen, zal vroeg of laat de balans van zijn leven 
opmaken. Hoe krijg je alle ervaringen, emoties, gedachten op een rij? Wat is het belang van zo'n 
inventarisatie? Welke rol kunnen huisartsen en andere zorgveleners heirin spelen? Heel veel vragen waarop 
het antwoord soms lastig te vinden is, vertelt Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en geestelijke 
begeleidingswetenschappen en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg van uit de Associatie van Highcare 
Hospices. 

 
 
Je eigen denkwereld overstijgen : dialooggroepen in verpleeghotel Bovenwegen / Hasselman, Charles 
Jaar: 2011 
Volgnummer: 16 
Trefwoorden: verpleeghuiszorg, verpleeghuizen, hotels, gesprekstechnieken, gesprekken, dialoog, 
mantelzorgers, bewoners, personeel 
Samenvatting: Op initiatief van de cliëntenraad is in Verpleeghotel Bovenwegen in Zeist een nieuw 
gespreksmodel geïntroduceerd: de dialooggroep. Bewoners, mantelzorgers en personeel gaan in een open 
gesprek op basis van gelijkwaardigheid samen de diepte in. Het resultaat? De deelnemers voelen zich 
verrijkt, hebben meer begrip voor elkaar en komen met concrete suggesties voor verbeteringen. 

 
 
Je kunt geen oplossing bieden, maar wel luisteren : aandacht voor levenvragen in de ouderenzorg / 
Mulder, Marcelle 
Jaar: 2012 
Jaargang: 44 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: levensvragen, ouderen 
Samenvatting: In de zorg heb je soms onverwacht heel diepe gesprekken met je cliënten. Zonder dat je 
het door hebt, ben je dan in de spirituele zorg beland. Verzorgenden Ingrid en Ellen vertellen hun 
indringende verhalen. 

 
 
Kijk ook naar mensen rond sterfbed : pleidooi voor een relationele benadering van lijden / Tol, D. 
van; Weyers, Heleen 
Jaar: 2013 
Jaargang: 68 
Volgnummer: 31/32 
Trefwoorden: levensvragen, stervensbegeleiding, levenseinde, familieparticipatie 
Samenvatting: Bij pasgeborenen zonder perspectief mag het lijden van de ouders voortaan meewegen bij 
het besluit tot levensbeëindiging, vindt de KNMG. Volgens Donald van Tol en Heleen Weyers is dit een 
aanleiding om ook bij het levenseinde van volwassenen uitdrukkelijker te gaan kijken naar de naasten. 

 
 
Kwaliteit van leven bij het Consultatiebureau voor Ouderen Roosendaal / Gobbens, Robbert 
Jaar: 2012 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: ouderen, kwaliteit van leven, onderzoeksprojecten 
Samenvatting: Een consultatiebureai voor ouderen geeft senioren de mogelijkheid een preventieve 
integrale gezondheidscontrole te laten uitvoeren, waarbij het fysiek, psychisch en sociaal functioneren 
onder de loep wordt genomen. Kwaliteit van leven verwijst naar de subjectieve evaluatie hiervan. Dit 
artikel doet verslag van een onderzoek naar de kwaliteit van leven van ouderen die een consultatiebureau 
voor ouderen in Roosendaal bezochten. 

 
 
Kwaliteit van leven van fragiele ouderen / Gobbens, Robbert; Assen, Marcel A.L.M. van 
Jaar: 2013 
Jaargang: 123 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: kwaliteit van leven, fragiele ouderen, Nederland 
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Samenvatting: Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau neemt het aantal fragiele ouderen van 65 jaar 
en ouder in Nederland tussen 2010 en 2030 toe met ruim 300.000, van bijna 700.000 naar meer dan 1 
miljoen (Van Campen, 2011). Deze ouderen hebben een verhoogde kans op beperkingen in het uitvoeren 
van algemene dagelijkse levenverrichtingen, ziekenhuis- en verpleeghuisopname en vroegtijdig overlijden 
(Rockwood e.a., 1999 ; Fried e.a., 2001). In dit artikel een verslag van een dwarsdoorsnede-onderzoek 
naar de relatie tussen fragiliteit en de kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen. 

 
 
Kwaliteit, zin en tijd : de winst van aandacht voor levensvragen / Begemann, Christien 
Jaar: 2011 
Jaargang: 21 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: levensvragen, zingeving, zorginstellingen, zorgkwaliteit, zorgpersoneel 
Samenvatting: Veel mensen die in de zorg werken, voelen het aan: zingeving is belangrijk in het Ieven van 
cliënten. Maar in zorginstellingen is ondersteuning bij zingeving, ofwel bij levensvragen meestal geen 
expliciet doel in hetzorgaanbod. Zorgmedewerkers voelen zich, wanneer ze levensvragen tegenkomen, 
vaak niet bij machte om ermee om te gaan. 

 
 
Learning to care for spiritual needs : connecting spiritually / Hood, L. Elizabeth; Olson, Joanne K.; 
Allen, Marion 
Jaar: 2007 
Jaargang: 17 
Volgnummer: 8 
Trefwoorden: spiritualiteit, verpleegkundigen, leerprocessen 
Samenvatting: Despite mandates to provide spiritual care, confusion persists among nurses about 
spirituality, spiritual needs, and related roles. This study investigates how practicing nurses acquire 
knowledge for spiritual care. 

 
 
Levensbeschouwelijke nood : spirituele zorg / Bloemers, Francine; ... [et al.] 
Jaar: 2008 
Jaargang: 118 
Volgnummer: 7/8 
Trefwoorden: spiritualiteit, zingeving, richtlijnen 
Samenvatting: De sinds 2002 bestaande richtlijn Levensbeschouwelijke Nood van Universitair Medisch 
Centrum Groningen wordt ter verkrijging van landelijke erkenning onderbouwd met evidence. Deze 
bijdrage bevat de resultaten van een deelstudie, namelijk de onderbouwing van de diagnose 
Levensbeschouwelijke Nood op basis van onderzoek uit Medline. 

 
 
Levenseinde op maat : huisarts en verpleegkundige helpen ouderen met wilsverklaring / Visser, Joost 
Jaar: 2012 
Jaargang: 67 
Volgnummer: 48 
Trefwoorden: levenseinde, ouderen, wilsverklaringen, hulpverlening, huisartsen, verpleegkundigen 
Samenvatting: Met patiënten praten over het naderend einde vraagt tijd en moed. Een wilsverklaring kan 
helpen. Landelijke voorbeelden zijn er genoeg, maar verklaringen-op-maat zijn beter, zeggen huisarts 
Jaap Schuurmans en oud-verpleegkundige Chris Bartelds. 

 
 
Levenseindekliniek bouwt echte relatie op / Visser, Joost 
Jaar: 2013 
Jaargang: 68 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: levenseindeklinieken 
Samenvatting: Interview met Gerty Casteelen, een Amsterdamse psychiater verbonden aan de 
Levenseindekliniek. Ze vertelt over haar ervaringen en over het werk van de Levenseindekliniek. 

http://www.netwerklevensvragen.nl/


Artikelen levensvragen 
Alfabetisch gesorteerd op titel 
 

www.netwerklevensvragen.nl 

 
 
Levensvragen / Coole, Max de 
Jaar: 2008 
Jaargang: 10 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: levensvragen, zingeving, ouderen, netwerken, thuiszorg, geestelijke verzorging, culturele 
en maatschappelijke vorming, secularisering 
Samenvatting: Met o.a. artikelen over: De omgang met levensvragen in een veranderend 
levensbeschouwelijk landschap. - Levensvragen en ontwikkelingstaken van de ouderdom. - Humor en 
vertwijfeling in het latere leven. - Jacobine Geel over levensvragen 'Goed dat voldongen antwoorden in 
het museum zijn bijgezet'. - Als esdoornbladeren in de herfst : over de omslag van levenskunst naar 
stervenskunst. - Op weg naar een expertise netwerk Levensvragen en Ouderen. - Centrum Ouderen en 
levensvragen speelt in op hiaat in de zorg aan huis. - Leeftijd en culturele achtergrond in de ouderenzorg. 
- "De voortgaande secularisatie laat ouderen met hun levensvragen in de kou staan". 

 
 
Levensvragen hebben een eigen antwoord nodig dat het verdriet erkent / Wolf, Marjolein 
Jaar: 2013 
Jaargang: 34 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: levensvragen, humanisme, humanistische raadslieden 
Samenvatting: Interview met humanistisch raadsvrouw Clara Klaverwijden, over de verandering van 
vanzelfsprekende religieuze levensbeschouwelijke kaders in een zoeken naar naar antwoord op onze 
levensvragen op individuele wijze. "Als je samen stilstaat bij de vraag achter de vraag kunnen exitentiële 
vragen of behoeften aan de orde komen." 

 
 
Levensvragen voor de dood : palliatieve zorg in verpleeghuizen / Schoor, Leonie van den 
Jaar: 2007 
Jaargang: 13 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: palliatieve zorg, verpleeghuizen, stervensbegeleiding, zingeving, levensvragen 
Samenvatting: De palliatieve zorg in verpleeghuizen kan beter. Vooral de stervensbegeleiding op het 
psychosociale en sprirituele vlak heeft meer aandacht nodig. 'Verpleegkundigen moeten leren praten over 
moeilijke zaken. Want juist in de terminale fase komen vragen over zingeving naar boven.' 

 
 
Life worth living for caregiving and caregiver burden among Japanese caregivers of the disabled 
elderly in Japan / Okamoto, Kazushi; Momose, Yumiko; Fujino, Ayumi; ... [et al.] 
Jaar: 2009 
Jaargang: 48 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: ouderen, beperkingen, mantelzorgers, zorgbelasting, zingeving, levensvragen 
Samenvatting: The aim of this study is to determine the relationship between life worth living and 
caregiver burden among caregivers in Japan. 

 
 
Living in aged care : using spiritual reminiscence to enhance meaning in life for those with dementia / 
MacKinlay, Elizabeth; Trevitt, Corinne 
Jaar: 2010 
Jaargang: 19 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: dementerenden, reminiscentie, spiritualiteit, zingeving 
Samenvatting: Spiritual reminiscence is a way of telling a life story with emphasis on meaning. Spiritual 
reminiscence can identify meaning associated with joy, sadness, anger, guilt, or regret. Exploring these 
issues in older age can help people to reframe some of these events and come to new understanding of 
the meaning and purpose of their lives. 
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Looking back, looking forward / Feldman, Susan; Howey, Linsey 
Jaar: 2009 
Jaargang: 28 
Volgnummer: 5 
Trefwoorden: hoogbejaarden, levensloop, levensverhalen, levensvragen 
Samenvatting: The aim of this article is to examine the use of the Self-Discovery Tapestry (SDT) tool, a 
life history review instrument, and its application to an Australian qualitative study of community-
dwelling older people aged 80 years and more. 

 
 
Mapping the processes and qualities of spiritual nursing care / Carr, Tracy 
Jaar: 2008 
Jaargang: 18 
Volgnummer: 5 
Trefwoorden: kanker, verzorging, spiritualiteit, fenomenologie 
Samenvatting: Although the importance of spiritual care is widely recognized in nursing theory, recent 
research suggests that it is rarely attended to in nursing practice. 

 
 
Measures assessing spirituality as more than religiosity: a methodological review of nursing and 
health-related literature / Sessanna, Loralee; Finnell, Deborah S.; Underhill, Meghan; ... [et al.] 
Jaar: 2011 
Jaargang: 67 
Volgnummer: 8 
Trefwoorden: religie, spiritualiteit, assessment, verpleegkunde, holisme, instrumentontwikkeling, reviews 
Samenvatting: This paper is a report of a methodological review conducted to analyse, evaluate and 
synthesize the rigour of measures found in nursing and health-related literature used to assess and 
evaluate patient spirituality as more than religiosity. 

 
 
Menselijke waardigheid / Leget, Carlo 
Jaar: 2011 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 62 
Trefwoorden: humanistisch, zorgverlening 
Samenvatting: In dit artikel zet Carlo Leget de geschiedenis van het begrip 'menselijke waardigheid' 
overzichtelijk op een rij en geeft hij weer hoe zijn eigen visie op waardigheid bijdraagt aan het debat 
over humanisering van zorg. 

 
 
'Mevrouw, ik ben zo eenzaam' : omgaan met levensvragen / Lier, Wendy van; Cuijpers, Mariëlle 
Jaar: 2009 
Jaargang: 19 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: levensvragen, netwerken, ondersteuning, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, ouderen 
Samenvatting: Vrijwilligers in zorg en welzijn krijgen regelmatig te maken met levensvragen. Ze vinden 
het vaak moeilijk om daarmee om te gaan. Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen wil ervoor 
zorgen dat ze beter worden toegerust. 

 
 
Migranten en de thuiszorg : cultuursensitieve thuiszorg helpt migranten zich thuis te voelen / 
Vermaas, Marije 
Jaar: 2012 
Trefwoorden: thuiszorg, cultuursensitiviteit, zorgverleners, migranten, allochtone ouderen, vraaggestuurd 
werken 
Samenvatting: Kennis, cultuur, leefstijl en religie bepalen vaak hoe iemand met ziekte en zorg omgaat en 
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waar iemand behoefte aan heeft. Zorgverlener moeten hier oog voor hebben, om effectieve, passende en 
verantwoorde zorg te kunnen bieden. Om aan te sluiten bij de oudere migrant is het belangrijk dat 
zorgverleners zich bewust zijn van hun eigen cultuur die zij meenemen in hun werk; kennis hebben van 
andere culturen, vooral van mensen die zij verzorgen; culturele gevoeligheid ontwikkelen om aan te 
voelen wat iemand nodig heeft of wenst. Dit wordt ook wel cultuursensitief werken genoemd. 

 
 
Mindfulness voor ouderen / Warmenhoven, Franca; Schipper, Linda 
Jaar: 2012 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: mindfulness, ouderen, kwaliteit van leven 
Samenvatting: Mindfulness lijkt een moderne hype te zijn om allerlei lichamelijke en psychische klachten 
te bestrijden en om meer bewust en gelukkig te leven. Wat is de waarde van deze methode voor ouderen? 

 
 
Morele problemen in de verpleging en verzorging : onderzoek uit 1995 onderscheidde vergelijkbare 
dilemma's : dossier deel 3 / Most, Miebet van der; Pasch, Tonny van de 
Jaar: 2010 
Jaargang: 120 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: morele belasting, verpleegkundigen, verzorgenden, verpleging, verzorging, onderzoek 
Samenvatting: In maart 1995 verscheen het onderzoeksrapport Morele Problemen in de Verpleging en 
Verzorging. Hierin werd verslag gedaan van een onderzoek onder 1577 verpleegkundigen en verzorgenden 
uit verschillende sectoren van de gezondheidszorg, werkzaam in 91 instellingen. In het onderzoek zijn de 
ervaringen, opvattingen en wijze van omgaan van verpleegkundigen en verzorgenden met morele 
problemen in het dagelijks werk in kaart gebrachr. TvZ legt enkele van de uitkomsten van dit 15 jaar oude 
onderzoek naast de resultaten van het recente CEG-onderzoek Dilemma's van verpleegkundigen en 
verzorgenden en het daaruit voortvloeiende NIVEL-onderzoek Morele dilemma's in het dagelijkse werk van 
verpleegkundigen en verzorgenden. 

 
 
Moslima's in de verpleging : waarom zijn er zo weinig? / Klaucke, Christie; Kluijver, Brenda 
Jaar: 2008 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: moslims, beroepen, beroepskeuze, verpleging, religie 
Samenvatting: Hoewel verpleegkundige geen populair beroep is onder moslima's, zijn er toch vrouwen die 
het vak met plezier beoefenen. Hoe zijn zij tot hun beroepskeuze gekomen? Ervaren zij weerstand van 
familie? En hoe combineren zij hun geloof en de 'intieme' aspecten van het verplegen? 

 
 
Multidisciplinaire geestelijke verzorging : samenwerking in de zorg / Walton, Martin 
Jaar: 2011 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 64 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, multidisciplinair, samenwerking 
Samenvatting: De ervaringen van geestelijk verzorgers met multidisciplinaire samenwerking zijn weinig 
onderzocht. In dit artikel laat Martin Walton de vruchten van een bijeenkomst van het Werkgezelschap 
Geestelijke Verzorging in 2010 over dit onderwerp op zich inwerken en schetst hij een systematisch beeld 
van het veld, de vormen, de communicatie en de mogelijke strategieën van geestelijke verzorgers in 
multidisciplinaire samenwerking in de zorg. 

 
 
Nature, spirituality, and later life in literature: an essay on the romanticism of older writers / 
Waxman, Barbara Frey 
Jaar: 1999 
Jaargang: 39 
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Volgnummer: 5 
Trefwoorden: ouderen, spiritualiteit, zingeving, natuur, literatuur 
Samenvatting: Waxman onderzoekt in dit essay de literatuur uit de periode van de Romantiek en de 
nieuwe Romantiek om na te gaan wat deze auteurs te zeggen hebben over de natuur als bron voor 
spiritualiteit en zingeving voor de mens in zijn latere levensfasen. 

 
 
Nog steeds veel behoefte aan extra scholing levenseindezorg / Francke, Anneke L.; ... [et al.] 
Jaar: 2012 
Jaargang: 122 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: levenseinde, kennis, scholing, palliatieve zorg, verpleegkundigen, verzorgenden 
Samenvatting: In 2002 is het landelijke Panel Verpleging & Verzorging voor het eerst ondervraagd over 
deskundigheid en scholing in de zorg rond het levenseinde. Toen gaf ruim driekwart aan behoefte te 
hebben aan extra scholing. Sindsdien is het aantal scholingen, instrumenten en consultatiemogelijkheden 
op het gebied van palliatieve zorg flink toegenomen. Hoe is het nu gesteld met de behoefte aan 
deskundigheidsbevordering? 

 
 
Nu nadenken voor straks / Feijter, Corina de 
Jaar: 2013 
Trefwoorden: levenseinde, zorgpaden, palliatieve zorg, eerstelijnszorg 
Samenvatting: De meeste mensen sterven het liefst thuis. Dat kan ook als de eerste lijn dit goed 
organiseert, samen met de omgeving van de patiënt. Het vereist multidisciplinair werken, continuïteit en 
zorgverleners die niet schromen een palliatief consultatieteam te raadplegen. Yvonne van Ingen, 
zelfstandig arts in Noord-Kennemerland en nauw betrokken bij zorg voor kwetsbare ouderen, pleit voor 
"advanced care planning en shared decision making". 'Zingeving bepaalt of juist iemand het kan volhouden 
of niet.' 

 
 
Oerwoudgidsen gezocht : inspraak (2) / Wouw, Werner van de 
Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 53 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, extramuraal, Wmo, thuissituatie, thuiszorg, geestelijk verzorgers 
Samenvatting: Werner van de Wouw reageert op de bijdragen van Eric de Rooij, Hans Bomhof en Leny 
Snoep over de (on)mogelijkheden van extramurale geestelijke verzorging (TGV nr. 52). Vooral het artikel 
van Leny Snoep liet zien hoe moeizaam doordringbaar het oerwoud van regelgeving is. Zoals de oerwouden 
door het ingrijpen van de mens dagelijks aan verandering onderhevig zijn, zo verandelijk is ook de 
wetgeving als het gaat om financiering van zorg en welzijn. Dat maakt het lastig voor de gebruiker (cliënt) 
maar ook voor de geestelijk verzorger om daarin een weg te vinden die perspectief biedt. 

 
 
Older adults' response to the loss of a spouse : the function of spirituality in understanding the 
grieving process / Damianakis, Thecla; Marziali, Elsa 
Jaar: 2012 
Jaargang: 16 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: ouderen, partners, overlijden, rouwverwerking, spiritualiteit, groepstherapie, 
psychotherapie 
Samenvatting: The objective of this study was to examine the role of spirituality in helping older adults 
grieve the loss of a spouse in the context of a model of group psychotherapy. 

 
 
Older adults’ preferences for religion/spirituality in treatment for anxiety and depression / Stanley, 
Melinda A.; Bush, Amber L.; Camp, Mary E.; ... [et al.] 
Jaar: 2011 
Jaargang: 15 
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Volgnummer: 3 
Trefwoorden: ouderen, depressies, angststoornissen, cognitieve gedragstherapie, religie, spiritualiteit 
Samenvatting: Objective of this study was to examine patient preferences for incorporating religion 
and/or spirituality into therapy for anxiety or depression and examine the relations between patient 
preferences and religious and spiritual coping styles, beliefs and behaviors. 

 
 
Onbekend maakt onbemind / Koolwijk, Anton 
Jaar: 2011 
Trefwoorden: woon-zorgcentra, diversiteit 
Samenvatting: Onbegrip en onwetendheid over andere levensvisies. Geestelijk verzorger Anton Koolwijk 
komt het 
regelmatig tegen tijdens zijn werk bij drie locaties van OsiraGroep. Met projecten als ‘Op Wereldreis 
in Amsterdam’ wil hij mensen informeren en bij elkaar brengen. ‘Het is toch jammer als je niets van 
de ander afweet terwijl je bij elkaar in huis woont.’ 

 
 
Op weg naar een expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen / Begemann, Christien 
Jaar: 2008 
Jaargang: 10 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: expertisecentra, levensvragen, ouderen, zingeving 
Samenvatting: Begin 2008 gaat, naar alle waarschijnlijkheid, het Expertisenetwerk Levensvragen en 
Ouderen van start. Doel is om in beleid en praktijk het thema levensvragen en ouderen goed op de agenda 
te krijgen. Dit zal gebeuren door een stimuleringsprograma uit te voeren voor vernieuwende initiatieven. 
Aan beroepskrachten en vrijwilligers zal deskundigheidsbevordering worden aangeboden. Het 
expertisecentrum zal voorts als platform functioneren voor de uitwisseling van (praktijk)kennis en 
onderzoek en een verzamelpunt vormen voor informatie over het thema levensvragen. 

 
 
Op zoek naar zin / Boer, B. de 
Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 51 
Trefwoorden: zingeving, ouderen, depressies, cursussen, levensverhalen, herinneringen, geestelijke 
verzorging, reminiscentie 
Samenvatting: Met o.a. artikelen over: Een terugblik op vier jaren praktijk. - Het onderzoek. - 
Persoonlijke zingeving en ouderen : theorie, onderzoek en toepassing. - Grote verhalen, kleine verhalen, 
levensverhalen : het werk van Ernst Bohlmeijer in het licht van de Geestelijke Verzorging. 

 
 
Op zoek naar zin : een groepscursus voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen / Asch, Iris 
van; Lange, Jacomine de; Smalbrugge, Martin; ... [et al.] 
Jaar: 2011 
Jaargang: 23 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: ouderen, depressies, zingeving, reminiscentie, levensverhalen, verpleeghuisbewoners, 
verzorgingshuisbewoners, kwaliteit van leven, cursussen 
Samenvatting: ‘Op zoek naar zin’ is een groepscursus om depressieve klachten bij ouderen te verminderen 
en hun psychisch welbevinden te verhogen. Sinds kort is de cursus, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
reminiscentie en life review, geschikt gemaakt voor verpleeg-en verzorgingshuisbewoners met een 
somatische beperking. 

 
 
Operatie 80-plusser niet altijd zinloos : samenleving moet bepalen wat mooie laatste jaren mogen 
kosten  
Jaar: 2012 
Jaargang: 67 
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Volgnummer: 40 
Trefwoorden: medische behandelingen, hoogbejaarden, zorgkosten 
Samenvatting: Keuzen in de zorg zijn noodzakelijk om de kosten te beteugelen. Het is echter te simpel 
om te stellen dat interventies bij 80-plussers kunnen worden geschrapt. De uitkomsten van een 
heuphersteloperatie en reparatie van een geklapte lichaamsslagader bij 80-plussers blijken acceptabel. 
Het is aan de Nederlandse samenleving te bepalen wat dat mag kosten. 

 
 
Ouderen die ‘klaar met leven’ zijn : toekomstverwachtingen en ervaren uitzichtloosheid / Rurup, 
M.L.; Pasman, H.R.W.; Kerkhof, A.J.F.M.; ... [et al.] 
Jaar: 2011 
Jaargang: 42 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: ouderen, hulp bij zelfdoding, euthanasie, zingeving, levenseinde, onderzoek 
Samenvatting: In Nederland wordt inmiddels ruim een decennium een discussie gevoerd over de vraag of 
hulp bij zelfdoding door artsen zou moeten worden verleend aan ouderen die ‘klaar met leven’ zijn. In 
deze discussie ontbreekt feitelijke kennis over deze groep ouderen. Dit onderzoek richt zich op ouderen 
die ‘klaar met leven’ zijn. Het doel van dit artikel is de exploratie en bespreking van hun 
toekomstverwachtingen en ervaren uitzichtloosheid. 

 
 
Ouderen en seks / Berkhout, Jet; ... [et al.] 
Jaar: 2010 
Jaargang: 42 
Volgnummer: 7/8 
Trefwoorden: seksualiteit, ouderen, verliefdheid, geestelijke verzorging, levensvragen, ondersteuning, 
verzorgenden, dementie, seksuele stoornissen 
Samenvatting: Met o.a. artikelen over: Vlinders in bejaarde buiken : seks en verliefdheid op hoge leeftijd. 
- Liefde en lust op hoge leeftijd : geestelijke verzorging en seksualiteit. - 'Niet schrikken, het hoort erbij' : 
seksuele ontremming bij dementie. 

 
 
Palliatieve multiculturele zorg / Verstraeten, Marion 
Jaar: 2012 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: palliatieve zorg, multicultureel 
Samenvatting: Nederlandse artsen en verpleegkundigen willen graag open en eerlijk zijn tegen de patiënt 
over diens diagnose 'ongeneeslijk ziek'. En dat kan botsen met andere culturen die dit als té direct en cru 
eraren. Dat schrijft NIVEL- onderzoeker Fuusje de Graaft in haar promotieonderzoek 'Partners in palliative 
care? Perspectives of Turkish and Maroccan immigrants and Dutch professionals'. Voor zorgverleners die 
open over de diagnose willen praten, weegt het principe van rechtstreekse informatie zwaarder dan het 
recht van patiënten om niet alles te willen weten, stelt zij. 'Bij Nederlandsezorgverleners prevaleert de 
kwaliteit van leven. De Graaft promoveerde op 23 februari 2011 aan de Universiteit van Amsterdam. 

 
 
'Palliatieve zorg is meer dan sterven alleen' : kennistekort bij verpleegkundige en verzorgende / 
Verstraeten, Marion 
Jaar: 2011 
Jaargang: 6 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: palliatieve zorg, levenseinde, kennis, opleidingen, verzorgenden, verpleegkundigen 
Samenvatting: Maak van palliatieve zorg een verplicht onderdeel van de basisopleiding tot 
verpleegkundige en verzorgende. Dat is de boodschap van V&VN PaIliatieve Verpleegkunde aan politiek 
Den Haag. "Wij krijgen veel signalen uit het veld dat er onvoldoende kennis over palliatieve zorg is'', aldus 
voorzitter Thirza Olden. 
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Palliatieve zorg op maat : palliatieve zorg bij specifieke doelgroepen / Kluijver, Brenda 
Jaar: 2012 
Jaargang: 18 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: palliatieve zorg, dementie, dementerenden, psychiatrische patiënten, allochtonen 
Samenvatting: Palliatieve zorg voor dementerenden, psychiatrisch patiënten en niet-westerse zieken in in 
laatste levensfase vraagt om specifieke vaardigheden en know how. Nursing zet de belangrijkste 
interventies en knelpunten per doelgroep op een rij. 

 
 
Pathways from religion to advance care planning: beliefs about control over length of life and end-of-
life values / Garrido, Melissa M.; Idler, Ellen L.; Leventhal, Howard; Carr, Deborah 
Jaar: 2013 
Jaargang: 53 
Volgnummer: 5 
Trefwoorden: levenseinde, zorgplannen, wilsverklaringen, religieuze beleving, ouderen 
Samenvatting: Purpose of the Study: To evaluate the extent to which religious affiliation and self-
identified religious importance affect advance care planning (ACP) via beliefs about control over life 
length and end-of-life values. Design and Methods: Three hundred and five adults aged 55 and older from 
diverse racial and socioeconomic groups seeking outpatient care in New Jersey were surveyed. Measures 
included discussion of end-of-life preferences; living will (LW) completion; durable power of attorney for 
healthcare (DPAHC) appointment; religious affiliation; importance of religion; and beliefs about who/what 
controls life length, end-of-life values, health status, and sociodemographics. Results: Of the sample, 
68.9% had an informal discussion and 46.2% both discussed their preferences and did formal ACP (LW 
and/or DPAHC). Conservative Protestants and those placing great importance on religion/spirituality had a 
lower likelihood of ACP. These associations were largely accounted for by beliefs about God’s controlling 
life length and values for using all available treatments. Implications: Beliefs and values about control 
account for relationships between religiosity and ACP. Beliefs and some values differ by religious 
affiliation. As such, congregations may be one nonclinical setting in which ACP discussions could be held, 
as individuals with similar attitudes toward the end of life could discuss their treatment preferences with 
those who share their views. 

 
 
Perceived need for spiritual and religious treatment options in chronically ill individuals / Dale, 
Hannah; Hunt, Nigel 
Jaar: 2008 
Jaargang: 13 
Volgnummer: 5 
Trefwoorden: chronisch zieken, geestelijke verzorging, spiritualiteit, religie, zorgvraag 
Samenvatting: The objective of the study was to examine the desire for spiritual and religious treatment 
options in chronically ill adults. 

 
 
Persoonlijke geschiedenissen in hoogte- en dieptepunten : belevingsgerichte zorg : levenslessen van 
ouderen / Berg, Femke van den 
Jaar: 2009 
Jaargang: 30 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: levensloop, levensverhalen, ouderen 
Samenvatting: Ieder mens heeft een levensverhaal dat de moeite van het vertellen waard is. Dat is het 
belangrijkste uitgangspunt van het project Levenslessen van ouderen. 'Ouderen leren dankzij dit project 
over zichzelf en van elkaar.' 

 
 
Persoonlijke zingeving en ouderen : een overzicht van theorie, empirie en praktijk / Westerhof, 
Gerben; Kuin, Yolande 
Jaar: 2007 
Jaargang: 18 
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Volgnummer: 3 
Trefwoorden: zingeving, ouderen, levensloop, veroudering 
Samenvatting: In dit artikel wordt een overzicht geboden van theorieën, onderzoek en theoretische 
toepassingen met betrekking tot persoonlijke zingeving bij ouderen. Uit bestaande theorieën wordt een 
definitie van persoonlijke zingeving gedestilleerd als een psychologisch proces, waarbij mensen betekenis 
toekennen en richting geven aan hun leven en het daarmee in een breder perspectief plaatsen. Vervolgens 
worden de belangrijkste bronnen van persoonlijke zingeving onderscheiden. Dit zijn de eigen persoon, 
fysieke integriteit, materiële behoeften, activiteiten, verbondenheid en het leven in het algemeen. Het 
onderscheid tussen persoonlijke zingeving en verwante begrippen als welbevinden, coping en 
levensverhalen wordt eveneens besproken. Verschillende determinanten van zingeving worden genoemd, 
waarna ingegaan wordt op de rol van persoonlijke zingeving bij het proces van ouder worden. Uit het 
besproken onderzoek blijkt dat de mate van zinervaring weinig verschilt tussen leeftijdsgroepen. De rol 
die verschillende zingevingsbronnen spelen in de persoonlijke zingeving verschilt echter wel al naargelang 
de levensfase waarin men verkeert. Het artikel sluit af met de implicaties voor de praktijk van de 
ouderenpsycholoog. 

 
 
Pilot levensvragen : "Beantwoorden kun je die vragen nooit" / Rootselaar, Florentijn van 
Jaar: 2012 
Jaargang: 15 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: levensvragen, gesprekstechnieken, standaarden 
Samenvatting: Een goede omgang met levensvragen is deel van goede zorg. een netwerk van negen 
zorgorganisaties is daarom begonnen aan de ontwikkeling van een professionele standaard 'Levensvragen'. 
Deze moet over twee jaar klaar zijn. Het CVZ magazine ging alvast op onderzoek uit. 

 
 
Practice development in aged care nursing of older people: the perspective of ageing and spiritual 
care / MacKinlay, Elizabeth 
Jaar: 2008 
Jaargang: 3 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: kwetsbare ouderen, chronisch zieken, veroudering, spiritualiteit 
Samenvatting: Explores directions for the practice and continuing research in the field of older people 
nursing and spirituality. 

 
 
Project om u leidt naar zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen / Stolk, Albertine 
Jaar: 2012 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: zelfredzaamheid, kwetsbare ouderen, zorgprogramma's, kwaliteit van leven 
Samenvatting: Meer zelfredzaamheid en meer kwaliteit van leven en daardoor uiteindelijk minder 
ziekenhuisopnames en meer doelmatige zorg van goede kwaliteit. Daarvoor moet een nieuwe werkwijze in 
Utrechtse huisartsenpraktijken zorgen. door kwetsbare ouderen op te sporen en hen te ondersteunen bij 
hun zorgvraag zodra dat nodig is. Dat levert niet alleen ouderen wat op, maar de maatschappij ook. 

 
 
Promoting spiritual comfort in palliative care settings / Béphage, Gaëtan 
Jaar: 2009 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 9 
Trefwoorden: dementerenden, palliatieve zorg, spiritualiteit 
Samenvatting: Spiritual health is an essential component of care for people nearing the end of their life. 
Gaëtan Béphage discusses the importance of promoting residents' spiritual health and comfort. 

 
 

http://www.netwerklevensvragen.nl/


Artikelen levensvragen 
Alfabetisch gesorteerd op titel 
 

www.netwerklevensvragen.nl 

Promoting spiritual health in home healthcare / Taylor, Elizabeth Johnston 
Jaar: 2008 
Jaargang: 26 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: thuiszorg, mantelzorg, spiritualiteit, geestelijke verzorging 
Samenvatting: Explores how clinicians can promote patient and family caregiver spiritual health. After a 
review of pertinent theory and research, clinical implications are identified, including appropriate goals 
for clinicians with regard to spiritual health promotion. 

 
 
Purpose in life over a five-year period : a longitudinal study in a very old population / Hedberg, Pia; 
Brulin, Christine; Alèx, Lena; ... [et al.] 
Jaar: 2011 
Jaargang: 23 
Volgnummer: 5 
Trefwoorden: hoogbejaarden, zingeving, levensvragen, depressies, gender, cognitieve veroudering, 
ondervoeding, risicofactoren 
Samenvatting: Few studies have specifically examined purpose in life among very old people, and we 
know of none that has used a prospective approach. The aim of this study was to examine changes in 
purpose in life over five years in very old men and women and to investigate whether depressed mood, 
malnutrition, inactivity in daily life, or cognitive impairment increased the risk for developing low purpose 
in life. 

 
 
Quiet please, there's a lady on stage:*,** : centering the person with dementia in life story narrative / 
Angus, Jocelyn; Bowen, Sally 
Jaar: 2011 
Jaargang: 25 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: dementerenden, gesprekken, levensverhalen, communicatie 
Samenvatting: This paper is drawn from a larger study based on traditional qualitative thematic methods, 
which explored the use of secondary biographical stories as a strategy in conversation with an older 
person who has dementia. The aim of this paper is to re-examine the data to facilitate further discussion 
in gerontology about the ways in which the ideals of Kitwood's (1997) personhood and narrative inquiry can 
be used keep life story of the person with dementia intact. 

 
 
Real-life contextual manifestations of wisdom / Yang, Shih-Ying 
Jaar: 2008 
Jaargang: 67 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: zingeving, filosofie, levensbeschouwingen 
Samenvatting: Wisdom pertains to managing human affairs, and it arises in highly contextualized 
situations. The present study aims to investigate manifestations of wisdom in real-life contexts. 

 
 
Relationships among stress, infectious illness, and religiousness/spirituality in community-dwelling 
older adults / Callen, Bonnie L.; Mefford, Linda; Groër, Maureen; ... [et al.] 
Jaar: 2011 
Jaargang: 4 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: ouderen, stress, infectieziekten, spiritualiteit, religie, onderzoek 
Samenvatting: The purpose of this study was to examine the relationships among stress, infectious illness, 
and religiousness/spirituality in community-dwelling older adults in the southeastern United States. 

 
 
Religie en spiritualiteit in de zorg / Velde, Andreas van der 
Jaar: 2011 
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Jaargang: 14 
Volgnummer: 62 
Trefwoorden: religie, spiritualiteit, zorg, zorgverlening, definities, levensbeschouwingen 
Samenvatting: Spiritualiteit en religie. Ze worden vaak samen genoemd en altijd van elkaar 
onderscheiden. Maar is er wel een helder onderscheid te maken? Andreas van der Velde komt tot de 
conclusie dat er geen eenduidige definitie te geven is van het begrippenpaar. Wat er bedoeld wordt met 
religie en spiritualiteit is afhankelijk van het zingevingsysteem en de levensbeschouwing van de 
betroffene. 

 
 
Religieuze inspiratie in de zorg / Nistelrooy, Inge van; Tromp, Thijs 
Jaar: 2011 
Jaargang: 13 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: zorginstellingen, religieuze bewegingen, diaconaat, historisch 
Samenvatting: Veel zorgaanbieders van nu vinden hun oorsprong in de religieuze inspiratie van zusters en 
diaconessen. Na 200 jaar zijn de zusters en diaconessen uit het beeld van de reguliere zorgverlening 
verdwenen. Is daarmee ook een eind gekomen aan de religieuze inspiratie in de zorg? Tromp en Van 
Nistelrooy leggen in dit artikel uit dat religieuze inspiratie in de zorg nog steeds actueel en belangrijk is. 

 
 
Religion and the presence and severity of depression in older adults / Hayward, R. David; Owen, Amy 
D.; Koenig, Harold G.; ... [et al.] 
Jaar: 2012 
Jaargang: 20 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: ouderen, depressies, diagnostiek, religie 
Samenvatting: Objective of this study was to examine the associations of dimensions of religiousness with 
the presence and severity of depression in older adults. 

 
 
Religiosity of depressed elderly inpatients / Payman, Vahid; George, Kuruvilla; Ryburn, Bridget 
Jaar: 2007 
Jaargang: 23 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: religie, depressies, ouderen, patiënten, vergelijkend onderzoek 
Samenvatting: The aim of this article is to determine the prevalence of religious practices and beliefs of 
depressed elderly Australian inpatients and their relationship to physical, social, and cognitive variables 
known to influence the prognosis of depression in the elderly. 

 
 
Religious involvement, spirituality, and medicine : implications for clinical practice / Mueller, P.S.; 
Plevak, D.J.; Rummans, T.A.; ... [et al.] 
Jaar: 2001 
Jaargang: 76 
Volgnummer: 12 
Trefwoorden: religieuze beleving, spiritualiteit, gezondheid, kwaliteit van leven 
Samenvatting: Surveys suggest that most patients have a spiritual life and regard their spiritual health and 
physical health as equally important. Furthermore, people may have greater spiritual needs during illness. 
This study reviewed published studies, meta-analyses, systematic reviews, and subject reviews that 
examined the association between religious involvement and spirituality and physical health, mental 
health, health-related quality of life, and other health outcomes. 

 
 
Religiousness and longitudinal trajectories in elders' functional status / Park, Nan Sook; Klemmack, 
David L.; Roff, Lucinda L.; ... [et al.] 
Jaar: 2008 
Jaargang: 30 
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Volgnummer: 3 
Trefwoorden: ouderen, religie, adl 
Samenvatting: The purpose of this study was to examine the effects of religiousness on the trajectories of 
difficulties with activities of daily living (ADLs) and instrumental ADLs (IADLs) in community-dwelling older 
adults over a three-year period. 

 
 
Reminiscentie en geestelijke gezondheid: empirische onderbouwing van interventies / Bohlmeijer, 
E.T.; Steunenberg, B.; Westerhof, G.J. 
Jaar: 2011 
Jaargang: 42 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: ouderen, geestelijke gezondheid, reminiscentie, levensverhalen 
Samenvatting: De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de functies van reminiscentie bij ouderen 
in relatie tot geestelijke gezondheid. In dit artikel wordt allereerst een overzicht gegeven van dit 
onderzoek. Er worden acht functies onderscheiden: herbeleving van bitterheid, opheffen van verveling, 
vorming van identiteit, oplossen van problemen, behoud van intimiteit, voorbereiding op de dood, 
onderwijzen/informeren en conversatie. Sommige functies zoals het herleven van bitterheid worden vaker 
gebruikt door mensen met depressieve of angstklachten. Andere functies zoals identiteitsvorming worden 
juist minder gebruikt door mensen met psychische klachten. Op basis van deze empirische gegevens wordt 
een model voor reminiscentie-interventies gepresenteerd. Reminiscentie, life-review en life-
reviewtherapie worden onderscheiden. Life-reviewtherapie behoort met cognitieve gedragstherapie tot de 
meest effectieve behandelingen van depressie bij ouderen. Tot slot worden drie effectieve interventies 
die in Nederland zijn ontwikkeld en onderzocht besproken. Dit zijn Op zoek naar zin, Dierbare 
Herinneringen en De verhalen die we leven. 

 
 
Rituals in nursing homes / Bern-Klug, Mercedes 
Jaar: 2011 
Jaargang: 35 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: verpleeghuizen, rituelen, zingeving 
Samenvatting: This article discusses rituals in nursing homes, and how they can be grouped into three 
broad categories: everyday rituals, such as having an excellent cup of coffee in the morning; annual 
rituals revolving around birthdays, public holidays, and other days deemed sacred; and life transition 
rituals, related to the death of a nursing home resident. The author also considers how individuals and 
communities can honor, through ritual, direct-care workers and their families who dedicate themselves to 
nursing home care. 

 
 
Ruim van geest in een stil lichaam / Royers, Th. 
Jaar: 2000 
Jaargang: 2 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: ouderen, beperkingen, levensloop, psychologie 
Samenvatting: Ouderen die zich door handicap of ziekte nauwelijks kunnen verplaatsen leven bij wijze 
van spreken in drie werelden: een fysieke, een sociale en een mentale wereld. Deze mentale wereld is 
een constructie die is opgebouwd uit gevoelens en cognitieve elementen, en wordt gevormd en van 
betekenis voorzien door levensloopervaringen, actuele gebeurtenissen, kennis en informatie, 
waarnemingen en associaties, gewoonten en routines. Dat biedt hen de mogelijkheid om binnen deze 
mentale wereld een nieuwe, andere ruimte op te zoeken. 

 
 
Samen beslissen over sterfproces : palliatieve zorg aan allochtonen vaak moeizaam / Waerden, José 
van der 
Jaar: 2012 
Jaargang: 18 
Volgnummer: 4 
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Trefwoorden: palliatieve zorg, allochtonen, overlijden, cultuurverschillen 
Samenvatting: Praten over doodgaan is voor veel mensen niet gemakkelijk, maar bij een ongeneeslijke 
ziekte ontkom je er niet aan. Als hulpverlener wil je mensen bijvoorbeeld begeleiden naar palliatieve 
zorg. Patiënten van allochtone afkomst houden die hulp vaak af. Wat zijn de struikelblokken en hoe kun je 
ze omzeilen? 

 
 
Samen geloven / Kroef, Marja 
Jaar: 2009 
Jaargang: 38 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: levensbeschouwingen, ondersteuning, zingeving, begeleiders 
Samenvatting: Met o.a. artikelen over: Wij zijn voorbijgangers : levensbeschouwelijk ondersteunen. - 
Geloof is mijn inspiratiebron. - Een leuk uurtje : religieuze belevenis. 

 
 
Samen waarden in de gezondheidszorg verhelderen : een educatief programma / Kruk, Tineke van der 
Jaar: 2010 
Jaargang: 120 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: spiritualiteit, gezondheidszorg, onderwijs, trainingen 
Samenvatting: Spriritualiteit als begrip en als zoekweg naar zin- en betekenisgeving is een belangrijk 
aandachtsgebied in de hectische werkomgeving van de gezondheidszorg. Er is een toenemende behoefte 
van hulpverleners aan een spirituele en holistische benadering van zorgvragers. Aandacht voor 
spiritualiteit is vaak ook een vraag van mensen die in crisis verkeren of door ziekte worden overvallen. 

 
 
Samenwerken in het kwaliteitsbeleid : een weg tot integratie van geestelijke verzorging in de 
zorgorganisatie / Schrojenstein Lantman, Ren van 
Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 53 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, zorginstellingen, samenwerking, kwaliteitsbeleid, 
levensbeschouwingen, ethiek, scholing, medewerkers 
Samenvatting: De geestelijke verzorging staat voor de noodzaak zich een plaats te verwerven in de 
dynamiek van de zorginstelling. Hiertoe zijn verschillende wegen te bewandelen. Voor de een ligt het 
accent meer op het beïnvloeden van en het vormgeven aan zorgvisie en identiteit van de instelling. Een 
andere mogelijkheid is de scholing van medewerkers in levensbeschouwing en ethiek en het doen 
opnemen van deze dimensies in het zorgplan. In dit artikel pleit Ren Lantman ervoor om de mogelijkheden 
te onderzoeken die kwaliteitszorg en het kwaliteitsbeleid te bieden hebben. Wanneer de geestelijke 
verzorger zicht heeft op het kwaliteitsdenken binnen de organisatie, wordt hij deel van de dynamiek van 
zorg en kan daaraan een constructieve bijdrage leveren. 

 
 
Satisfaction with end-of-life care : a longitudinal study of patients and their family caregivers in the 
last months of life / Heyland, Daren K.; Frank, Christopher; Tranmer, Joan; ... [et al.] 
Jaar: 2009 
Jaargang: 25 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: terminale zorg, palliatieve zorg, mantelzorgers, rouwverwerking, spiritualiteit, 
tevredenheidsonderzoek 
Samenvatting: Purpose of this study was to determine whether and how ratings of satisfaction with end-
of-life (EOL) care change over time and across settings. A satisfaction questionnaire was administered to 
patients 55 years and older with advanced medical disease and their family caregivers (FCGs). 

 
 
Siebe Swart : persoonlijk contact kan rustgevender zijn dan een pilletje / Starremans, Sigrid 
Jaar: 2013 
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Jaargang: 2013 
Volgnummer: 07 
Trefwoorden: palliatieve sedatie, levensvragen, stervensbegeleiding 
Samenvatting: Interview met Siebe Swart over de grenzen van het medisch handelen in de laatste 
levensfase. Hij promoveerde op het onderwerp 'Palliatieve sedatie in Nederland' waarbij hij ook 
verpleegkundigen en verzorgenden in zijn onderzoek betrok. 

 
 
Social networks and subjective wellbeing among older Europeans: does age make a difference? / 
Litwin, Howard; Stoeckel, Kimberly J. 
Jaar: 2013 
Jaargang: 33 
Volgnummer: 7 
Trefwoorden: sociale netwerken, ouderen, kwaliteit van leven 
Samenvatting: This inquiry examined whether social networks are associated with wellbeing among older-
old people in the same way that they are among younger-old persons. The study focused on family 
respondents, aged 60 and older, from the second wave of the Survey of Health, Ageing and Retirement in 
Europe (N=14,728). The statistical analysis regressed two wellbeing measures (the CASP quality of life 
scale and life satisfaction) on a range of social network variables from three domains: family structure and 
interaction, social exchange and social engagement. In addition, the inquiry viewed these associations 
through the lens of age-based interaction terms, controlling for background characteristics, health status 
and region. The analysis revealed that the associations between subjective wellbeing and social network 
vary according to age. Among younger-old respondents, aged 60–79, more significant associations were 
found between social network variables and wellbeing outcomes in comparison to older-old respondents, 
aged 80 or older. Differences between age groups also emerged with the direction of the associations 
between social network variables and subjective wellbeing. The study results reveal that social networks 
do matter in very old age, but not in the same way as among younger-old persons. This finding is one 
indication of the differences that may emerge between third-age adults and those approaching the fourth 
age. 

 
 
Spiritual advisors and old age psychiatry in the United Kingdom / Lawrence, Robert M.; Head, Julia; 
Christodoulou, Georgina; ... [et al.] 
Jaar: 2008 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: psychogeriatrie, geestelijke verzorging, adviseurs, psychische problemen 
Samenvatting: This survey investigates the role and views of NHS spiritual advisors across the United 
Kingdom on the provision of pastoral care for elderly people with mental health needs. 

 
 
Spiritual and religious interventions for well-being of adults in the terminal phase of disease / Candy, 
Bridget; Jones, Louise; Varagunam, Mira; ... [et al.] 
Jaar: 2012 
Trefwoorden: terminale patiënten, emoties, religieuze beleving, spiritualiteit, zingeving, welzijn, reviews 
Samenvatting: As terminal disease progresses, health deteriorates and the end of life approaches, people 
may ask "Why this illness? Why me? Why now?" Such questions may invoke, rekindle or intensify spiritual or 
religious concerns. Although the processes by which these associations occur are poorly understood, there 
is some research evidence for associations that are mainly positive between spiritual and religious 
awareness and wellness, such as emotional health. 

 
 
Spiritual care as a dimension of holistic care: a relational interpretation / Bush, Toni; Bruni, Nina 
Jaar: 2008 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 11 
Trefwoorden: palliatieve zorg, spiritualiteit, geestelijke verzorging, holisme 
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Samenvatting: This article reports on a phenomenological study undertaken to explore the meaning of 
spiritual care as described by a group of palliative care professionals. 

 
 
Spiritual needs in health care settings : a qualitative meta-synthesis of clients' perspectives / Hodge, 
David R.; Horvath, Violet E. 
Jaar: 2011 
Jaargang: 56 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: spiritualiteit, spirituele zorg, geestelijke verzorging, gezondheidszorg, zorgvraag 
Samenvatting: Spiritual needs often emerge in the context of receiving health or behavioral health 
services. Yet, despite the prevalence and salience of spiritual needs in service provision, clients often 
report their spiritual needs are inadequately addressed. In light of research suggesting that most social 
workers have received minimal training in identifying spiritual needs, this study uses a qualitative meta-
synthesis (N = 11 studies) to identify and describe clients' perceptions of their spiritual needs in health 
care settings. 

 
 
Spiritual nurturance and support for nursing home residents with dementia / Powers, Bethel Ann; 
Watson, Nancy M. 
Jaar: 2011 
Jaargang: 10 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: dementerenden, verpleeghuisbewoners, mantelzorgers, familie, beroepskrachten, 
spiritualiteit, geestelijke verzorging, zorgvraag, onderzoek 
Samenvatting: This mixed method study examined nursing home resident, family and staff views regarding 
spiritual nurturance and support for persons with dementia and analyzed institutional 
resources/approaches for meeting residents’ spiritual needs. 

 
 
Spiritualiteit als allesreiniger? / Gross, Claudia; Gremen, Ine 
Jaar: 2001 
Jaargang: 65 
Volgnummer: 5 
Trefwoorden: spiritualiteit, organisaties, gebruik, misbruik 
Samenvatting: Spiritualiteit in organisaties is populair. Cursussen in mindfulness en publicaties over 
businessspiritualiteit worden gezien als een waardevolle aanvulling op de materiële behoeften van 
medewerkers en op de economische oriëntatie van bedrijven. Maar is het wel zo mooi als het lijkt? Critici 
wijzen erop dat spiritualiteit in organisaties wordt ingezet als beheersingsmechanisme. Onduidelijk blijft 
echter wat dan precies de problematische gevolgen kunnen zijn als organisaties spirituele waarden 
verkondigen. Op deze vraag gaan we in dit artikel in. Opbasis van een casestudy op organisatieniveau 
identificeren we drie problematische aspecten van organisatiespiritualiteit en formuleren we 
aanbevellingen aan zowel management als medewerkers voor een goed gebruik van spiritualiteit in 
organisaties. 

 
 
Spiritualiteit en zorg: congresnummer / Pijnenburg, Martien; Mertens, Frits; Walton, Martin; ... [et al.] 
Jaar: 2009 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: levensverhalen, zingeving, spiritualiteit, zorg, religie, verzorgingshuizen, islamitisch 
Samenvatting: Met de volgende artikelen: Religie en zorg. Martien Pijnenburg. - Are you at peace? 
Interview met Hans Schilderman. Frits Mertens. - De kaarsvlam vormt de hand tot schild. Martin Walton. - 
Spiritueel in de praktijk van de zorg. Anneke de Vries. - Sefkat, zorghuis voor islamitische ouderen. Jaap 
Huttenga spreekt met Thijs Meulemans. - Goed zorgen is thuis zijn bij jezelf. Frits Mertens. 
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Spiritualiteit leren hanteren in de hulpverlening / Straten, Corry van 
Jaar: 2009 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: spiritualiteit, hulpverlening 
Samenvatting: Zich verdiepen in de spiritualiteit van een cliënt is een onderdeel van de professionaliteit 
van geestelijken en hulpverleners. De verwoording van deze spiritualiteit en de communicatie daarover 
draagt bij tot betere hulpverlening. Maar daartoe moet eerst de eigen spiritualiteit verkend worden. Het 
vrijgroepsgesprek en de analyse daarover is een methode om de eigen spiritualiteit en die van anderen te 
ontdekken. Van daaruit kan op het niveau van levensbeschouwing en geloof gecommuniceerd worden in 
een multicultureel kader. 

 
 
Spiritualiteit, waar staan we / Swart, Loet 
Jaar: 2009 
Jaargang: 61 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: spiritualiteit 
Samenvatting: Themanummer i.v.m. 60e verjaardag: Spiritualiteit waar staan we - Met o.a. artikelen 
over: In het landschap van de spiritualiteit. - Spiritualiteit op maatschappeijke velden. - Spiritualiteit, een 
grillige weg - Etty Hillesum. - De plaats waar je staat is de heilige grond. - Gids tot bij de bron. - Wat je 
treft is ook een kans. - Aandachtig zien wat er is. - Bijbellezen in een tijd van secularisatie. - Speling 
lezen in een gespreksgroep. - Spreken over God in Speling. - Mystieke teksten lezen. - Ik heb nog niet 
gezegd wat ik graag zou willen zeggen. 

 
 
Spirituality among Alzheimer's caregivers : psychometric reevaluation of the intrinsic spirituality scale 
/ Gough, Heather R.; Wilks, Scott E.; Prattini, Robert 
Jaar: 2010 
Jaargang: 36 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: ziekte van Alzheimer, mantelzorgers, spiritualiteit, meetinstrumenten, psychometrie 
Samenvatting: The purpose of this study was to reevaluate psychometric properties of the Intrinsic 
Spirituality Scale (ISS) and to compare its results to the original psychometric report. Attendees of 
Alzheimer's caregiver support groups constituted the sample, relevant to this measure given their 
traditional, frequent use of spirituality as a coping resource. 

 
 
Spirituality among Alzheimer's caregivers : psychometric reevaluation of the intrinsic spirituality scale 
/ Gough, Heather R.; Wilks, Scott E.; Prattini, Robert J. 
Jaar: 2010 
Jaargang: 36 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: ziekte van Alzheimer, mantelzorgers, spiritualiteit, meetinstrumenten, psychometrie 
Samenvatting: The purpose of this study was to reevaluate psychometric properties of the Intrinsic 
Spirituality Scale (ISS) and to compare its results to the original psychometric report. Attendees of 
Alzheimer's caregiver support groups constituted the sample, relevant to this measure given their 
traditional, frequent use of spirituality as a coping resource. 

 
 
Spirituality and distress in palliative care consultation / Hills, Judith; Paice, Judith A.; Cameron, 
Jacqueline R.; ... [et al.] 
Jaar: 2005 
Jaargang: 8 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: palliatieve zorg, spiritualiteit 
Samenvatting: One's spirituality or religious beliefs and practices may have a profound impact on how the 
individual copes with the suffering that so often accompanies advanced disease. Several previous studies 
suggest that negative religious coping can significantly affect health outcomes. 
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Spirituality and relationship : a holistic analysis of how couples cope with diabetes / Cattich, John; 
Knudson-Martin, Carmen 
Jaar: 2009 
Jaargang: 35 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: diabetes, partners, spiritualiteit, coping, diseasemanagement 
Samenvatting: This study explores how couples' spirituality and relationship processes holistically interact 
to inform diabetes management. 

 
 
Spirituality at the end of life : conceptualization of measurable aspects : a systematic review / 
Gijsberts, Marie-José H.E.; Echteld, Michael A.; Steen, Jenny T. van der; ... [et al.] 
Jaar: 2011 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 7 
Trefwoorden: terminale zorg, palliatieve zorg, spirituele zorg, definities 
Samenvatting: Although spiritual caregiving is a key domain of palliative care, it lacks a clear definition, 
which impedes both caregiving and research in this domain. The aim of this study was to conceptualize 
spirituality by identifying dimensions, based on instruments measuring spirituality in end-of-life 
populations. 

 
 
Spirituality in end-of-life care : attending the person on their journey / Hayden, Deborah 
Jaar: 2011 
Jaargang: 16 
Volgnummer: 11 
Trefwoorden: palliatieve zorg, spirituele zorg, zorg thuis, thuiszorg, zorgpersoneel 
Samenvatting: Spirituality is a fundamental element to the human experience of health and healing, 
illness and dying. Spiritual care is an essential component of palliative and end-of-life care provision and 
is the responsibility of all staff and carers involved in the care of patients and families. As end-of-life care 
is a significant element of community nursing, this article explores the relevancy of spirituality to end-of-
life practice, the challenge of defining spirituality and the attributes and skills required for the practice of 
spiritual care. The aim of is to encourage self reflection and open dialogue about the subject, thus 
enhancing community nurses' understanding of spiritual care practice. By reflecting and generating talk 
about the practice of spiritual care, it may become more normalized, recognized, and practically 
meaningful, thereby retaining its significance in holistic nursing. 

 
 
Spirituality in nursing : a systematic review of the literature from 2006-10 / Pike, Joanne 
Jaar: 2011 
Jaargang: 20 
Volgnummer: 12 
Trefwoorden: verpleging, spiritualiteit, literatuuronderzoek 
Samenvatting: Spirituality in nursing care has been discussed for many years in the nursing press. There 
has been no literature review that explores only UK literature, and this article updates a literature review 
carried out in 2006. 

 
 
Spirituality in nursing : Filipino elderly's concept of, distance from, and involvement with God / 
Guzman, Allan B. de; Dalay, Naihra Jae Z.; Guzman, Anthony Joe M. De; ... [et al.] 
Jaar: 2009 
Jaargang: 35 
Volgnummer: 10 
Trefwoorden: spiritualiteit, religie, geriatrische patiënten 
Samenvatting: Spirituality is an aspect of holistic care delivery by health team members. However, 
despite the established relationship of spirituality and health, there had been little evidence of ways of 
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assessing spirituality for nurses' clinical practice in Asia, particularly in regard to geriatric patients. This 
study aimed to establish an eiditic description of a selected group of Filipino elderly's concept of, distance 
from, and involvement with God. The goal was to strengthen the need for a holistic care delivery 
framework anchored on the recognition of spiritual well-being among geriatric patients. 

 
 
Spirituality within dementia care: perceptions of health professionals / Bursell, Jennifer; Mayers, 
Christine A. 
Jaar: 2010 
Jaargang: 73 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: dementerenden, spirituele zorg, zorgverleners 
Samenvatting: There is an increasing awareness that people with dementia should have their spiritual 
needs addressed. The aim of this study was to investigate health professionals' understanding of 
spirituality within dementia care and their perceptions of how patients' spiritual needs are met and by 
whom. 

 
 
Spirituality, religion, and aging research in social work : state of the art and future possibilities / 
Nelson-Becker, Becky; Canda, Edward R. 
Jaar: 2008 
Jaargang: 20 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: maatschappelijk werk, veroudering, religie, spiritualiteit 
Samenvatting: This article identifies the unique contributions social work has made to the study of 
spirituality and religion in relation to aging, based on respect for their diverse expressions. Definitions of 
religion and spirituality that particularly relate to late life are provided. 

 
 
Spirituality, religiousness, and the achievement of vision rehabilitation goals among middle-age and 
older adults / Brennan, Mark; MacMillan, Thalia 
Jaar: 2008 
Jaargang: 20 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: gezichtsstoornissen, ouderen, doelstellingen, behandeling, spiritualiteit 
Samenvatting: Visual impairment is a prevalent condition that often must be addressed through 
rehabilitation. However, the effects of spirituality on vision rehabilitation goal success have received 
scant attention in the literature. 

 
 
Spiritueel bewustzijn kan je door een moeilijke periode helpen / Muller-Schoof, Irene 
Jaar: 2012 
Jaargang: 44 
Volgnummer: 11-12 
Trefwoorden: spiritualiteit, zorgvragers, verzorgenden, tips 
Samenvatting: 9 tips uit de praktijk van een verzorgende over omgang met de spiritualiteit van de 
zorgvrager en in de zorg. 

 
 
Spirituele zorg : inbedding in verpleegkundig zorgproces kan beter / Kersten, Jos; Pasch, Tonny van de 
Jaar: 2008 
Jaargang: 118 
Volgnummer: 7/8 
Trefwoorden: spiritualiteit, zorg, zorgverlening, verpleging, onderwijs 
Samenvatting: In Nederland wordt spirituele zorg in de verpleging belangrijk en relevant geacht, maar het 
ontbreekt desondanks aan systematische aandacht ervoor: zowel in het onderwijs als in de praktijk. Het 
blijkt dat verpleegkundigen niet goed worden voorbereid op het verlenen van sprituele zorg. Met zijn 
proefschrift 'Towards nursing competencies in spirituale care' wenst René van Leeuwen een bijdrage te 
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leveren aan de structurele inbedding van spirituele zorg in de verpleegkundige zorg en in het 
verpleegkundig onderwijs. 

 
 
Spirituele zorg : vanzelfsprekend, maar niet vanzelf / Schep-Akkerman, A.E. 
Jaar: 2009 
Jaargang: 119 
Volgnummer: 11/12 
Trefwoorden: spiritualiteit, spirituele zorg, geestelijke verzorging, verpleegkundigen, enquêtes 
Samenvatting: Verpleegkundigen vinden spirituele zorg vanzelfsprekend tot hun taak behoren, maar zien 
tegelijk tal van barrières om daadwerkelijk die zorg te verlenen. Zij zien hun rol vooral in het signaleren 
en doorverwijzen, voelen zich weinig toegerust en niet de meest aangewezen persoon. Tevens wijzen zij 
erop dat een ziekenhuisverblijf meestal te kort is en weinig mogelijkheden biedt voor het verlenen van 
spirituele zorg. 

 
 
Spirituele zorg en kwaliteit van bestaan : geestelijke verzorging in relatie tot het kwaliteitskader van 
de VGN / Schrojenstein Lantman, Ren van 
Jaar: 2011 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 61 
Trefwoorden: spirituele zorg, geestelijke verzorging, kwaliteit van leven 
Samenvatting: Geestelijke verzorgers hebben vaak grote moeite zich op een positieve wijze tot de 
zorgorganisatie, waarvan zij deel uit maken, te verhouden. Zeker als het om kwaliteitsbeleid en om 
kwaliteitskaders gaat. Bezwaren van praktische en principiële aard liggen dan voor het oprapen. Ren 
Lantman zoekt in dit artikel de dialoog met de organisatie. Ook voor andere sectoren dan de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking geldt dezelfde uitdaging. 

 
 
Spirituele zorg in de laatste levensfase / Wouw van den Heuvel, Suzan van de 
Jaar: 2009 
Volgnummer: 2 
Trefwoorden: terminale patiënten, zorgverlening, spiritualiteit, familie 
Samenvatting: Spirituele zorgverlening is een aspect van het verpleegkundig beroep dat meer aandacht 
verdient. De behoefte van terminaal zieke mensen en diens naasten is dat zij geholpen en begrepen 
worden. Een voorwaarde is dat de hulpverlener als ‘buitenstaander’ de levensvisie van de terminaal zieke 
persoon en diens spiritualiteit verstaat. 

 
 
Spirituele zorg in de praktijk / Deij, Ingrid 
Jaar: 2013 
Jaargang: 123 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: spirituele zorg, palliatieve zorg 
Samenvatting: Spirituele zorg is een van de vier domeinen van palliatieve zorg, naast de beheersing van 
pijn en andere lichamelijke problemen, en ondersteuning op emotioneel en psychosociaal gebied. De 
laatste jaren wordt het belang van spirituele zorg steeds meer onderkend. In de praktijk is het niet 
eenvoudig om spirituele zorg in de eigen instelling te implementeren. Dit artikel beschrijft de weg naar 
spirituele zorg die in Hospice Heuvelrug al zoekend werd gegaan. 

 
 
Spirituele zorg thuis in de laatste levensfase / Wulp, Marijke; Jochemsen, Henk 
Jaar: 2007 
Jaargang: 9 
Volgnummer: okt. 
Trefwoorden: thuiszorg, terminale zorg, spiritualiteit 
Samenvatting: Door de nadruk op efficiency is in de thuiszorg nauwelijks meer tijd om met levensvragen 
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van cliënten om te gaan. Dit speelt des te erger in de palliatieve zorg. Toch zijn er hoopgevende 
initiatieven gericht op verbetering van spirituele zorg thuis. Dit artikel doet daar kort verslag van. 

 
 
Standaardisering van geestelijke verzorging in de gezondheidszorg : zegen of vloek? / Mackor, Anne 
Ruth; Zock, Hetty; Pitstra, Froukje 
Jaar: 2010 
Jaargang: 13 
Volgnummer: 56 
Trefwoorden: geestelijke verzorging, standaardisatie, standaarden, gezondheidszorg, onderzoek 
Samenvatting: Drie Groningse wetenschappers deden exploratief onderzoek naar de aanwezigheid en het 
gebruik van standaarden voor de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg. Zij kwamen tot de 
conclusie dat het gebruik van standaarden geen negatief effect lijkt te hebben op het domein, de 
doelstellingen en de methode van de geestelijke verzorging, en ook niet op de ambtelijke binding en de 
vrijplaatspositie. En soms lijken standaarden zelfs een zegen te kunnen zijn. 

 
 
Sterven in overleg : zelfeuthanasie door stoppen met eten en drinken / Muller-Schoof, Irene 
Jaar: 2010 
Jaargang: 42 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: zelfdoding, euthanasie, verzorgenden 
Samenvatting: Samen met Stella Braam schreef Boudewijn Chabot een boek over zelfeuthanasie: Uitweg: 
Een waardig levenseinde in eigen hand. Zelfeuthanasie blijkt vaak voor te komen in Nederland en heeft 
nog weinig bekendheid. Aanleiding om te onderzoeken wat zelfeuthanasie precies is en hoe verzorgenden 
hierbij betrokken kunnen zijn. 

 
 
Stervenshulp met het hart : voor flexibiliteit en goede arts-patiëntrelatie bestaat geen richtlijn / 
Fogelberg, Kea; Muijsenbergh, Maria Edith Teresa Catharina van den 
Trefwoorden: levenseinde, arts-patiëntrelatie, richtlijnen 
Samenvatting: In de discussie over palliatieve sedatie, euthanasie en ‘klaar met leven’ spelen protocollen 
een steeds dominantere rol. Minder aandacht is er voor een goede arts-patiëntrelatie, flexibel inspelen op 
gebeurtenissen en intuïtie. En juist die zijn onmisbaar bij stervenshulp. Twee praktijkvoorbeelden. 

 
 
Storytelling / Mitty, Ethel 
Jaar: 2010 
Jaargang: 31 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: vertellen, ouderen, spiritualiteit, verpleeghuiszorg, geheugenstoornissen 
Samenvatting: Storytelling can be therapeutic. For the person, it is both validating and valuing, as nothing 
else can do. There is a connection between old age and spirituality and a quest for transcendence, to 
express one's self as part of the human condition. This article seeks to describe the links among 
spirituality, nursing care, and patient/resident storytelling, and includes suggestions on how to help older 
adults tell their stories, even if they are cognitively challenged by memory and language loss. 

 
 
Stout jongetje / Er zijn: tips voor omgaan met levensvragen / Vermaas, Marije 
Jaar: 2010 
Trefwoorden: levensvragen 
Samenvatting: Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen en cliënten in de thuiszorg vragen meer dan 
'zorg alleen'. Zij hebben vaak ook behoefte aan een luisterend oor of een arm om hun schouder als zij hun 
gevoelens willen uiten of willen praten over wat hen bezighoudt. 

 
 
Struggling for existence : life situation experiences of older persons with mental disorders / 
Martinsson, G,; Fagerberg, I.; Lindholm, C,; ... [et al.] 
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Jaar: 2012 
Volgnummer: 7 
Trefwoorden: kwetsbare ouderen, psychische problemen, zingeving, beleving, leefsituatie, identiteit, 
autonomie, fenomenologie 
Samenvatting: Older persons with mental disorders represent a vulnerable group of people with extensive 
and complex needs. The older population is rapidly increasing worldwide and, as a result of 
deinstitutionalization in mental health care, older persons are remaining at home to a greater extent. 
Although they constitute a large proportion of the population, older persons with mental disorders have 
been neglected in research as well as in care organizations. As there is little previous knowledge 
concerning older persons’ experiences of their own situations, this study aimed to illuminate the meaning 
of the life situation as experienced by older persons with mental disorders (excluding dementia disorders). 

 
 
'Surinaams was ten strengste verboden' : sociale contacten en een gezamenlijk verleden / Wapenaar, 
Jeroen 
Jaar: 2010 
Jaargang: 16 
Volgnummer: 9 
Trefwoorden: allochtone ouderen, Surinamers, ontmoetingscentra, sociale contacten, eenzaamheid, 
religie, spiritualiteit 
Samenvatting: Afro-Surinaame ouderen hebben elkaar nodig. Het Rotterdamse woonzorgcentrum De 
Aarhof speelt op die behoefte in met een inloop. Hellen Haman (71), deelnemer en vrijwilliger: 
‘Natuurlijk is familie heel belangrijk, maar je wilt ook niet constant bij je kinderen aanbellen.’ 

 
 
'The calendar is just about up': older adults with multiple chronic conditions reflect on death and 
dying / Clarke, Laura Hurd; Korotchenko, Alexandra; Bundon, Andrea 
Jaar: 2012 
Jaargang: 32 
Volgnummer: 8 
Trefwoorden: overlijden, chronisch zieken, ouderen, levenseinde 
Samenvatting: Aande hand van interviews met ouderen in de leeftijd 73-91 wordt een beeld geschetst van 
de manier waarop chronisch zieke ouderen uit deze leeftijdsgroep denken over de dood en de laatste 
levensfase. Veel van de geïnterviewden gaven aan dat ze weerstand ondervonden bij naasten en familie 
om hun levenseinde te bespreken. 

 
 
The duty of nurses to meet patients’ spiritual and/or religious needs / Ledger, Sylvia Dianne 
Jaar: 2005 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: spiritualiteit, religieuze beleving, verzorgenden, patiëntenperspectief 
Samenvatting: As part of giving holistic care, nurses have a duty to meet the spiritual, religious and 
cultural needs of patients. These aspects of care are clearly identified in the Nursing and Midwifery 
Council’s standards for nurses. According to the latest Census, 76.8% of people claim to have a religion. It 
is recognized that while people may not have a religious affiliation, they may have spiritual needs. The 
article considers the concepts of spirituality and religion and the significance of meeting these needs from 
the patient’s perspective. Research-based evidence demonstrates that patient’s spiritual and/or religious 
needs are not always addressed by nurses. Barriers to giving spiritual/religious care are identified and 
spiritual assessment tools are considered. 

 
 
The experience of palliative patients and their families of a family meeting utilised as an instrument 
for spiritual and psychosocial care : a qualitative study / Tan, Heather M.; Wilson, Anne; Olver, Ian; ... 
[et al.] 
Jaar: 2011 
Jaargang: 10 
Volgnummer: 7 
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Trefwoorden: palliatieve zorg, familieparticipatie, spiritualiteit, psychosociale hulpverlening 
Samenvatting: This study explores the experience of palliative patients and their family members of a 
family meeting model, utilised as an instrument for the provision of spiritual and psychosocial care. In 
doing so the study embraces a broad understanding of spirituality which may or may not include formal 
religious practice and a concept of psychosocial care that includes: social and emotional well-being, 
communication, self esteem, mental health and adaptation to illness. The meeting of spiritual and 
psychosocial needs is considered to be an important aspect of palliative care. 

 
 
The importance of being ironic: narrative openness and personal resilience in later life / Randall, 
William L. 
Jaar: 2013 
Jaargang: 53 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: levensverhalen, kwaliteit van leven 
Samenvatting: This essay applies a narrative perspective to the topic of resilience. On various fronts 
(physical, social, biographical), aging itself, it argues, pushes us past a perception of aging as intrinsically 
tragic and toward a more ironic stance instead, one marked by increased acceptance of uncertainty and 
ambiguity. Moreover, intentional engagement in narrative reflection—by means of integrative 
reminiscence, life review, and the like—fosters such a stance directly by facilitating narrative openness 
and, with it, “a good strong story” for coping with the challenges of later life. 

 
 
The influences of gender and religiousness on Alzheimer disease caregivers' use of informal support 
and formal services / Sun, Fei; Roff, Lucinda Lee; Klemmack, David; ... [et al.] 
Jaar: 2008 
Jaargang: 20 
Volgnummer: 8 
Trefwoorden: ziekte van Alzheimer, mantelzorgers, mantelzorgondersteuning, gender, religie, zingeving 
Samenvatting: This study explores how male and female family caregivers of Alzheimer's disease (AD) 
patients differ in their use of formal services and informal support and how religiousness may affect such 
differences. 

 
 
The lived experience of spirituality and dementia in older people living with mild to moderate 
dementia / Dalby, Padmaprabha; Sperlinger, David J.; Boddington, Stephen 
Jaar: 2012 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: dementie, spiritualiteit, religie, beleving, ervaringen 
Samenvatting: A literature review highlighted the importance of understanding the subjective experience 
of spirituality and dementia. Two research aims were identified: to build an understanding of how older 
people's experience of spirituality, religion or faith is affected by having dementia and to understand how 
the spiritual aspects of their lives affect the experience of dementia. 

 
 
The role of spiritual experience, forgiveness, and religious support on the general well-being of older 
adults / Lee, Kyoung Hag 
Jaar: 2011 
Jaargang: 23 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: ouderen, welzijn, spiritualiteit, religieuze beleving 
Samenvatting: This study explored the role of spiritual experience, forgiveness, and religious support on 
the general well-being of older adults by interviewing 143 persons 65 years old or older in Kansas 

 
 
The social foundation of religious meaning in life / Krause, Neal 
Jaar: 2008 
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Jaargang: 30 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: religie, zingeving, sociale steun, kerken 
Samenvatting: The purpose of this study was to see whether informal social support from fellow church 
members sustains an older person's sense of religious meaning in life over time. 

 
 
The special needs of the hospitalized patient with dementia / Weitzel, T.; Robinson, S.; Barnes, M.R. 
Jaar: 2011 
Jaargang: 20 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: dementerenden, institutionalisering, zorgvraag, communicatie, probleemgedrag, voeding, 
hygiëne, pijn, spiritualiteit, geestelijke verzorging 
Samenvatting: As the population ages, the number of patients with dementia will increase rapidly. Nurses 
caring for patients with dementia will need knowledge of interventions for communicating; managing 
agitation, nutrition, hygiene, and pain; providing spiritual care; and determining decision-making 
capacity. 

 
 
The spiritual distress assessment tool: an instrument to assess spiritual distress in hospitalised elderly 
persons / Monod, Stefanie M.; Rochat, Etienne; Büla, Christophe J.; ... [et al.] 
Jaar: 2010 
Jaargang: 10 
Volgnummer: 88 
Trefwoorden: ouderen, ziekenhuiszorg, stress, spiritualiteit, assessment, meetinstrumenten 
Samenvatting: Although spirituality is usually considered a positive resource for coping with illness, 
spiritual distress may have a negative influence on health outcomes. Tools are needed to identify spiritual 
distress in clinical practice and subsequently address identified needs. This study describes the first steps 
in the development of a clinically acceptable instrument to assess spiritual distress in hospitalized elderly 
patients. 

 
 
The spiritual strength story in end-of-life care : two case studies / Mundle, Robert G. 
Jaar: 2011 
Jaargang: 9 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: palliatieve zorg, spiritualiteit, vertellen, vraaggestuurd werken, zorgpersoneel 
Samenvatting: In this article Mundle analyzes two brief case studies to propose that a “spiritual strength 
story” has five defining characteristics: (1) it is brief; (2) it is ontological; (3) it uses symbols and 
metaphors; (4) it is a “big story” or meta-narrative with a positive spiritual and/or religious focus that 
informs other narrative data; and (5) most conspicuously of all, it repeats. Cultivating awareness of the 
“spiritual strength” narrative type can help to improve the quality of inter-professional patient-centered 
care teamwork and understanding, especially in regard to the reflexive, embodied, and relational aspects 
of palliative and end-of-life care. 

 
 
Thema palliatieve zorg / Middelkamp, Anouk 
Jaar: 2011 
Jaargang: 6 
Volgnummer: 7/8 
Trefwoorden: palliatieve zorg, levenseinde, consultatie, seksualiteit, intimiteiten, pijn, pijnbestrijding, 
verpleeghuizen, verzorgingshuizen 
Samenvatting: Met o.a. artikelen over: De meeste vragen hebben te maken met symptoombestrijding : 
consultatieteam palliatieve zorg Rijnstate Ziekenhuis Arnhem. - Meer praten over seksualiteit en intimiteit 
in de palliatieve fase. - Doorbraakpijn behandelen met speciale medicatie. - Zo comfortabel mogelijk 
sterven. 
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Themanummer Religie en levensbeschouwing in de GGZ  
Jaar: 2008 
Jaargang: 10 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: geestelijke gezondheidszorg, levensbeschouwingen, religie, spiritualiteit, zingeving, 
psychiatrie 
Samenvatting: Themanummer met de volgende bijdragen: C.W. Anbeek. Gespreksgroepen over 
levensvragen: een plaats in de GGZ? - P.J. Verhagen. Religie en psychiatrie: opleiding en training. - Rien 
van Uden. Religie van remmend tot heilzaam. - Jasha Fiselier, Annelieke van der Waal. Rümke over de 
wortels van het ongeloof. - Axel Liégeois. Zinbeleving in de GGZ. Enkele varianten van begeleiding. - 
Walter Krikilion. Religie en spiritualiteit als uitdaging in de GGZ: handvatten voor de praktijk. - Annemarie 
Noort, Arjan W. Braam, Aartjan T.F. Beekman. De beoordeling van vignetten van psychiatrische 
problematiek met religieuze inhoud door GGZ-medewerkers. - Gerrit Glas. Religie in de anamnese. - Arjan 
W. Braam. Religie en de bipolaire stoornis: openbaring of desillusie. 

 
 
Thinking about spiritual care / Newson, Pauline 
Jaar: 2007 
Jaargang: 9 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: spiritualiteit, geestelijke verzorging 
Samenvatting: This article will discuss aspects of spiritual care as a part of holistic practice. Reference 
will be made to hope a component of spirituality and the work will encourage reflection on practice. 

 
 
Tja, wat zal ik zeggen? : nieuwe cursus gespreksvoering rond spiritualiteit en levensvragen / 
Stegenga, Marije 
Jaar: 2009 
Jaargang: 11 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: spiritualiteit, levensvragen, gesprekstechnieken 
Samenvatting: Regelmatig besteedt Zin in Zorg aandacht aan deskundigheidsbevordering voor 
zorgprofessionals. Ditmaal staat het boek 'Wat zal ik zeggen?' en de daarbij ontwikkelde scholing over 
gespreksvoering centraal. 

 
 
Toename van dilemma's bij verpleegkundigen en verzorgenden : Panel V&V : dossier deel 2 / Veer, 
Anke J.E. de; Francke, Anneke L. 
Jaar: 2010 
Jaargang: 120 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: professionaliteit, verpleegkundigen, verzorgenden, morele belasting, coping, 
indicatiestelling, personeelsbeleid 
Samenvatting: Verpleegkundigen en verzorgenden komen in hun werk steeds vaker voor dilemma's te 
staan. Soms leidt dat tot lastige situaties. Een andere manier van indicatiestelling en een beter 
personeelsbeleid zou het aantal dilemma's moeten verminderen. 

 
 
Using spirituality to cope with early-stage Alzheimer's disease / Beuscher, Linda; Grando, Victoria 
Jaar: 2009 
Jaargang: 31 
Volgnummer: 5 
Trefwoorden: ziekte van Alzheimer, coping, spiritualiteit 
Samenvatting: Alzheimer's disease (AD) robs persons living with the disease of their independence and 
self-esteem, which can lead to depression, anxiety, and loneliness. Understanding how people with early-
stage AD cope is a critical step in enhancing their adaptive abilities and ultimately improving their quality 
of life. This qualitative study describes how individuals with early-stage AD use spirituality to cope with 
the losses of self-esteem, independence, and social interaction that they face. 

http://www.netwerklevensvragen.nl/


Artikelen levensvragen 
Alfabetisch gesorteerd op titel 
 

www.netwerklevensvragen.nl 

 
 
Van mij hoeft het niet meer : omgaan met levensvragen / Vermaas, Marije 
Jaar: 2010 
Jaargang: 31 
Volgnummer: 12 
Trefwoorden: ouderen, levensvragen, zingeving, activiteitenbegeleiders, scholing, communicatie, 
gesprekken 
Samenvatting: Activiteitenbegeleiders worden regelmatig geconfronteerd met vragen van ouderen over de 
betekenis en zin van het leven, maar weten niet altijd goed daarmee om te gaan. Het Expertisenetwerk 
Levensvragen en Ouderen wil ervoor zorgen dat medewerkers in zorg en welzijn beter worden toegerust 
om met levensvragen van ouderen om te gaan. 

 
 
Van oude mensen en dingen die voorbij gaan / Hoogerbrugge, Arja 
Jaar: 2013 
Jaargang: 16 
Volgnummer: 69 
Trefwoorden: zingeving, veroudering, levensverhalen, geestelijke verzorging 
Samenvatting: Bespreking van twee boeken door een geestelijk verzorger bij een verpleeghuis te Den 
Haag  
Goed ouder worden / Peter Derkx, Alexander Maas, Anja Machielse (red.). - Amsterdam : SWP, 2011. - 181 
p. ISBN 9789088502439 
Het verleden als uitdaging : een onderzoek naar de effecten van life review op de constructie van zin in 
de levensverhalen van ouderen / Thijs Tromp. - Zoetermeer : Boekencentrum, 2011. - 211 p. ISBN 
9789023924395 

 
 
Verpleeghuiszorg in Duitsland 2 : omgaan met dementie en dood : Oud en der dagen zat: gluren bij de 
buren / Vaart, Marijke van der 
Jaar: 2012 
Jaargang: 37 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: verpleeghuiszorg, verpleeghuizen, coping, dementie, overlijden, palliatieve zorg, ethiek, 
euthanasie 
Samenvatting: In dit tweede artikel over de verpleeghuis- en ouderenzorg in Duitsland bespreken we in 
meer detail hoe er in Duitsland met dementie en demente patiënten wordt omgegaan (of soms niet 
omgegaan). Ook een aantal bijzondere aspecten van het Duitse medisch handelen bij (pre-)terminale 
patiënten komt aan de orde, waaronder palliatieve zorg, behandelingsethiek en vragen rond het omgaan 
met euthanasie. 

 
 
Voltooid leven / Beekers, Annemieke; ... [et al.] 
Jaar: 2010 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: zelfdoding, euthanasie, overlijden 
Samenvatting: Met o.a. artikelen over: Voltooid leven : een onvoltooide discussie .... - Zelfgekozen dood 
als ultieme emancipatie?. - De dokter en de levensbeëindiging. 

 
 
Wat is de essentie / Reinders, Hans 
Jaar: 2011 
Jaargang: 13 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: zorg, definities, zingeving 
Samenvatting: Zodra 'de essentie van zorg' ter sprake komt, stuit je op de vraag wat dat eigenlijk is: de 
essentie. En hoe stel je die vast? Misschien nog wel belangrijker: wat doet het antwoord op die vraag 
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ertoe? Wat wil iemand weten die naar 'de essentie van zorg' vraagt? Hans Reinders, hoogleraar ethiek aan 
de VU laat zijn licht schijnen op de essentie van zorg. 

 
 
Wat is goede zorg? : filosofische reflecties bij zorgvernieuwing / Nus, Jan Willem van 
Jaar: 2009 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 89 
Trefwoorden: zorgvernieuwing, zorg, filosofie, spiritualiteit, zingeving, ICT 
Samenvatting: Zorgvernieuwing aan het begin van de eenentwintigste eeuw moet zich vooral richten op 
het versterken van een juiste grondhouding, betoogt Jan Willem van Nus in dit artikel. Essentieel bij de 
grondhouding in zijn ogen: aandacht voor relatie en zingeving. 

 
 
"Wat kan ik nog betekenen?" : omgaan met zingeving en levensvragen / Vermaas, Marije 
Jaar: 2011 
Jaargang: 2011 
Trefwoorden: ouderen, levensvragen, zingeving, zorginstellingen 
Samenvatting: Zorgorganisaties en welzijnswerk realiseren zich steeds vaker, mede dankzij de Normen 
Verantwoorde Zorg (en het thema 'mentaal welbevinden') en Welzijn Nieuwe Stijl, dat zorg onlosmakelijk 
verbonden is met aandacht voor zingeving. Professionals en vrijwilligers weten als geen ander dat 
werkelijke aandacht voor iemands verhaal dikwijls meer wonderen doet dan een steunkous, bingoavond of 
een medicijn. Ook recente onderzoeken wijzen uit dat door aandacht te hebben voor levensvragen, 
mensen meer kwaliteit van leven ervaren. 

 
 
'Wat moet ik nou nog met mijn leven?' : spiritualiteit in de verpleging / Dekker, Sigrid 
Jaar: 2008 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 6 
Trefwoorden: zingeving, spiritualiteit, verpleegkundigen, verpleging, zorg, patiënten 
Samenvatting: Hoe ga je om met zingevingsvragen van je patiënten? Zorg voor de spriritualiteit van je 
patiënt is onderdeel van het verpleegkundig beroepsprofiel. Maar in de praktijk blijkt de invulling hiervan 
afhankelijk van de interesses en vaardigheden van de individuele verpleegkundige. 

 
 
What is meaningful activity for people with dementia living in care homes? A comparison of the views 
of older people with dementia, staff and family carers / Harmer, Barbara J.; Orrell, Martin 
Jaar: 2008 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 5 
Trefwoorden: dementerenden, verpleeghuizen, activiteiten, zingeving, mantelzorgers 
Samenvatting: Older people with dementia living in care homes often lack appropriate activities. Although 
homes are expected to offer a range of activities to meet residents' needs, little is known about what 
makes activities meaningful for people with dementia. This study explores concepts of meaningful 
activity, as defined by older people with dementia living in care homes, staff and family carers. 

 
 
What’s so big about the ‘little things’ : a phenomenological inquiry into the meaning of spiritual care 
in dementia / Carr, Tracy J.; Hicks-Moore, Sandee; Montgomery, Phyllis 
Jaar: 2011 
Jaargang: 10 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: dementerenden, spirituele zorg, fenomenologie 
Samenvatting: Although it is widely accepted that spirituality is an important aspect of health and healing 
in long term care, its meaning and day-to-day implications remain poorly understood. This study explored 
the meaning of spiritual care from the perspectives of patients living with moderate to severe dementia, 
their families and their care providers. 
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Why spirituality is essential for nurses / Wright, S,; Neuberger, J. 
Jaar: 2012 
Jaargang: 26 
Volgnummer: 40 
Trefwoorden: verpleegkundigen, spiritualiteit, competenties, vaardigheden 
Samenvatting: This article presents the case for 'engaged spirituality' as the key to improving nurses' 
ability to cope under pressure and remain compassionate towards patients. The authors argue that it is 
not a luxury addition to care, but just as important as skills and resources. A seven-point manifesto for 
spirituality in nursing sets out the place for spirituality in health care, and calls for changes in education 
and training to allow all nurses to see themselves and patients as one. 

 
 
Wijs en vruchtbaar : evolutie en de zin van het oud worden / Sikkel, Dirk 
Jaar: 2010 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: ouderen, overleving, biologie, zingeving 
Samenvatting: Vanuit evolutionair perspectief is het vreemd dat mensen tot ver over de vijftig doorleven 
en dat er zelfs een mechanisme bestaat dat na de vijftig een biologisch nieuwe manier van leven mogelijk 
maakt: de menopauze. Wat heeft dit mogelijk gemaakt en wat zijn de consequenties voor hoe we met 
ouderen moeten omgaan? 

 
 
Zelfeuthanasie bij beginnende dementie / Vink, Ton 
Jaar: 2013 
Jaargang: 68 
Volgnummer: 23 
Trefwoorden: euthanasie, dementerenden, kwaliteit van leven, levenseinde 
Samenvatting: Artsen staan vaak voor een dilemma bij dementerenden met een euthanasieverklaring. 
Tom (83) liet het niet zover komen, vertelt praktiserend filosoof Ton Vink. Hij nam zelf de touwtjes in 
handen voordat zijn wilsbekwaamheid verdwenen was. 

 
 
Ziekte is een mooie kans om te overlijden : ervaringen met gesprekken over levenseinde / Holtrop, 
Marije; Dijkmans, Jos 
Jaar: 2012 
Jaargang: 4 
Volgnummer: 8 
Trefwoorden: levenseinde, kwaliteit van leven, behandeling, huisartsen 
Samenvatting: Het komt voor dat patiënten in hun laatste levensfase langer worden doorbehandeld dan 
wenselijk is. Het komt hun kwaliteit van leven en persoonlijk geluk lang niet altijd ten goede. Ze zijn 
beter af als hun dokter open met hen praat over welke zorg bij hun levenssituatie past. Twee huisartsen, 
Marije Holtrop en Jos Dijkmans vertellen over hun ervaringen. 

 
 
Zin in zorg : spiritualiteit als verpleegkundig aandachtsgebied / Groeneveld, Els 
Jaar: 2009 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 55 
Trefwoorden: spiritualiteit, verpleegkunde, verpleegkundigen, richtlijnen, onderzoek 
Samenvatting: Els groeneveld doet verslag van haar onderzoek naar spiritualiteit als verpleegkundig 
aandachtsgebied. Ze presenteert de richtlijn Spiritualiteit, zoals die ontwikkeld is in het UMC St Radboud 
in Nijmegen en bespreekt het verpleegplan Spirituele Nood, dat een onderdeel van deze richtlijn is. 
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Zingeving / Kuin, Yolande; Westerhof, Gerben 
Jaar: 2007 
Jaargang: 2007 
Trefwoorden: zingeving, ouderen, psychologie 
Samenvatting: Een van de thema’s die in de ouderenpsychologie van belang geacht wordt is zingeving. In 
dit artikel geven de auteurs een overzicht over theorievorming en onderzoek naar zingeving vanuit 
psychologisch perspectief. Zij gaan in op veranderingen in zingeving bij het ouder worden en vijf 
zingevingsthema’s waarvan uit onderzoek blijkt dat ouderen deze belangrijk vinden: fysieke integriteit, 
verbondenheid, individualiteit, activiteiten, religiositeit. Vervolgens geven zij aan welke rol psychologen 
kunnen spelen in de voorwaardenscheppende sfeer of in de directe begeleiding van ouderen. 

 
 
Zingeving bij geriatrische patiënten : stimulatie van religieuze verbeelding via ritualisatie / Savelkoul, 
F. 
Jaar: 2010 
Jaargang: 37 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: geriatrische patiënten, dementerenden, zingeving, religieuze beleving 
Samenvatting: Wat krijgen demente mensen nou mee van pastorale aandacht? Gesprekken worden 
gevoerd, rituelen aangeboden. Het blijft een mysterie wat er zich precies in het bewustzijn van demente 
mensen afspeelt. Dat mensen altijd – in welke toestand zij zich ook bevinden – van waarde blijven, is een 
belangrijk pastoraaltheologisch uitgangspunt. Tegelijkertijd mag men de uitdaging niet naast zich 
neerleggen om te onderzoeken wat aangeboden prikkels bij dementerenden teweegbrengen. 

 
 
Zingeving is een zoektocht / Heuvel, Wouke van den; Huizing, Wout 
Jaar: 2012 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 3 
Trefwoorden: zingeving, ouderenzorg 
Samenvatting: Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) schreef in het najaar van 2011 een 
prijsvraag uit voor gemeenten om 'best practices' ouderenzorg' in te dienen. Eén van de indieners - die 
samen met de gemeente Leusden won - was de Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt. Wout 
Huizing, stafmedewerker van Reliëf, zocht Wouke van den Heuvel op. Zij is coördinator van dit winnende 
project en vertelt over ontstaan en verloop van het project. 

 
 
Zorg voor het verhaal : congresnummer / Tromp, T. 
Jaar: 2008 
Jaargang: 10 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: verhaal, levensverhalen, zingeving, levensloop, levensbeschouwingen, dementie 
Samenvatting: Met o.a. artikelen over: Een mens is geen auto. - Zorg voor het verhaal : thema: de stand 
van zaken. - "Het leven smaakt me weer ..." : thema: congres impressie. - De scheppende ruimte van 
verbeelding : thema interview: Patricia van de Brink, Bureau Kwiek. - Werken met 'Mijn leven in kaart' : 
levensboek over 100-jarige Bergse houdt herinneringen levend. - Het Talentenspel : werken aan je eigen 
levensverhaal. - Wonen en werken met een verhaal : dementerenden vertellen hun verhaal. - Dichter bij 
de hemel : interview Jan van der Kruis voorzitter Raad van Bestuur van Dichtbij. 

 
 
Zorg voor mentaal welbevinden / Cuijpers, Mariëlle; Royers, Theo; Schrama, Merel 
Jaar: 2012 
Trefwoorden: geestelijke gezondheid, welbevinden, veroudering, ouderen 
Samenvatting: Mentaal welbevinden wil zeggen dat iemand zich geestelijk goed voelt, dat hij lekker in 
zijn vel zit. We noemen dit ook wel geluk, kwaliteit van leven of leefplezier. Ziekte, een zwakke 
gezondheid of geestelijke achteruitgang kunnen dat leefplezier aantasten. Met het stijgen van de leeftijd 
neemt de kans 
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op lichamelijke en geestelijke achteruitgang toe, waardoor ouderen soms minder plezier in het leven 
ervaren dan voorheen. 

 
 
Zorg voor zorgenden  
Jaar: 2010 
Jaargang: 12 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: verzorgenden, hulpverlener-cliëntrelatie, relaties, collega's, zorgkwaliteit, participatie 
Samenvatting: Themagedeelte met drie artikelen: Zorg voor verzorgenden: een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid / Gert Olthuis. - Heb je haast? pak een stoel / Ingrid van Gaalen. - Goede zorg 
vereist zorg voor inspiratie en reflectie / Marije Stegenga 

 
 
Zorg: alleen samen! Verschuivende verantwoordelijkheden in de samenleving / Lieshout, Cyntia; ... 
[et al.] 
Jaar: 2012 
Jaargang: 14 
Volgnummer: 1 
Trefwoorden: zingeving, normen en waarden, zorg, visies, samenleving 
Samenvatting: Met o.a. artikelen over: Behoefte aan moreel kapitaal. - Onze samenleving is gemaakt van 
zorg. - Emile Lohman (nieuwe voorzitter Reliëf) koester je wortels. - Op locatie : nachtopvang van het 
Leger des Heils. 

 
 
Zorgen voor mijn moeder geeft voldoening en zin aan het leven / Vermaas, Marije 
Jaar: 2011 
Volgnummer: 38 
Trefwoorden: hoogbejaarden, mantelzorg, zingeving 
Samenvatting: Samen met haar zussen zorgt Thea voor hun honderdjarige moeder. Dit geeft haar veel 
voldoening. Thea spreekt regelmatig met haar moeder of zij ook nog zin en voldoening in haar leven 
ervaart. (Auteur van het artikel is Marije Vermaas, niet Irma Ooijevaar) 

 
 
Zorgethicus Carlo Leget: 'mensen kunnen door zichzelf verrast worden' / Bruntink, Rob 
Jaar: 2012 
Volgnummer: 17 
Trefwoorden: zorgethiek, levenseinde, interviews 
Samenvatting: Carlo Leget, hoofddocent Zorgethiek en auteur van enkele boeken over de laatste 
levensfase, onderzoekt hoe ongeneeslijk ziek zijn doorwerkt in het leven van mensen die deze diagnose op 
hun bordje krijgen. Een gesprek over afhankelijkheid, zinloos- en zinvolheid, angsten en verbaasd staan 
over jezelf. 

 
 
'Zuster, geef mij maar een pilletje' : aandacht voor levensvragen / Mulder, Marcelle 
Jaar: 2011 
Jaargang: 43 
Volgnummer: 4 
Trefwoorden: levensvragen, verzorgenden, ondersteuning 
Samenvatting: Levensvragen zijn vragen die je niet beantwoorden kunt voor iemand anders, omdat 
iedereen zijn eigen antwoorden erop ontdekken moet. Wat verzorgenden wel kunnen bieden is een 
luisterend oor aan ouderen die op deze vragen een antwoord proberen te vinden. 
Zo'n honderdvijftig mensen waren op 27 januari bij elkaar, op initiatief van het Expertisenetwerk 
Levensvragen en Ouderen, om te kijken hoe we aandacht voor levensvragen van ouderen 'hard' kunnen 
maken in de zorg. 
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