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Aandacht voor levensvragen in de zorgpraktijk : twee scholingen voor verzorgenden en
verpleegkundigen in zorginstellingen / Hansen, Katrin; Kaam, Truus van; Mulder, Marcelle
Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Friesland, 2007
ISBN: 9789090220352
Trefwoorden: levensvragen, zorginstellingen, scholing, verzorgenden, verpleegkundigen, handleidingen,
algemeen
Samenvatting: Een bundeling van twee scholingen (totaal zes bijeenkomsten) voor verzorgenden en
verpleegkundigen. De eerste scholing betreft het herkennen van levensvragen en zinervaringen en de
manier waarop je als zorgverlener daarmee om kunt gaan. De tweede scholing gaat over de ondersteuning
van mensen met verlieservaringen. De invulling van de bijeenkomsten staat stap voor stap beschreven.
Aannemelijke zorg : over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg
/ Vosman, Frans; Baart, Andries
Den Haag, LEMMA, 2008
ISBN: 9789059313064
Trefwoorden: zorgethiek, ethiek, zorg
Samenvatting: Praktische wijsheid van zorgleners is een combinatie van vakkennis en ervaringen, intuïties
en deugden, ook wel stilzwijgende kennis genoemd. Op basis van die kennis kunnen zorgverleners in
moeilijke omstandigheden goede en verstandige beslissingen nemen. De praktische wijsheid dreigt echter
verloren te gaan omdat de zorgpraktijk steeds meer wordt opgevat als de toepassing van protocollen en
regels.
ABC voor spiritualiteit in de zorg / Berg, Marinus van den
Kampen, Ten Have, 2008
ISBN: 9789025958305
Trefwoorden: zorg, spiritualiteit, teamleiders, ouderen, helpenden, verzorgenden, EVV'ers,
verpleegkundigen, sociaal-cultureel werkers, maatschappelijk werkers
Samenvatting: Een spel voor zorgverleners om met elkaar in gesprek te komen over wat hen bezighoudt,
motiveert en ontmoedigt en over spiritualiteit in de zorg. Het werkboek bevat korte beschouwingen op
trefwoorden, inleidende gedichten, stellingen en vragen en suggesties voor werkvormen.
Af/Aanhankelijk / Verweij, Adri
Bunnik, Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing, 2007
ISBN: 978-90-74808-16-3
Trefwoorden: ouderen, patiënten, afhankelijkheid, verzorgenden
Samenvatting: De auteur gaat in op de vraag, wat afhankelijkheid van anderen als je ziek of heel oud bent
betekent in de huidige tijd en cultuur. De relatie met machteloosheid, nabijheid en loslaten komen ook
aan de orde. Tot slot doet de auteur enige suggesties aan de hand voor verzorgenden om beter om te
kunnen gaan met afhankelijkheid van de cliënten: hierbij gaat het om aanraakbaarheid, intimiteit,
nabijheid et cetera.
Als het hout teder wordt: teksten rondom ouderdom, ziekte, dementie, afscheid, dood en rouw /
Mes, Rieke
Kampen, Gooi en Sticht, 2004
ISBN: 90-304-1076-0
Trefwoorden: levensvragen, ouderdom, ziekten, overlijden, rouwverwerking
Samenvatting: In deze uitgave zijn teksten bijeengebracht voor vieringen in ziekenhuizen, verpleeghuizen
en verzorgingshuizen, parochies en gemeenten rondom thema´s als ouderdom, ziekte, dementie,
afscheid, dood en rouw. Het zijn teksten en gebeden die zien en voelen met het hart en perspectief
bieden voor de toekomst.
Armoedesignalement 2012
Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2012
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ISBN: 9789037706338
Trefwoorden: armoede, bijstand, sociale uitsluiting
Samenvatting: Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteren
in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.
Basisboek zorgethiek : over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen
/ Nistelrooy, Inge van
Heeswijk, Abdij van Berne, 2008
ISBN: 9789089720047
Trefwoorden: zorgethiek, verpleegkundigen, ouderenpsychologen, geestelijk verzorgers,
kwaliteitsfunctionarissen, trainers, psychologen, methoden, kennisoverdracht, leerboeken
Samenvatting: Het Basisboek Zorgethiek laat de zorgverlener nadenken over wat goede zorg is in een
concrete situatie voor deze persoon, op dit moment, in deze omstandigheid. Het boek sluit aan bij eigen
ervaringen van de zorgverlener en leert de zorgverlener aan de hand van leeropdrachten een zorgethische visie te ontwikkelen. Tevens biedt het boek methoden en gespreksvormen om te reflecteren op
de beroepspraktijk. Reliëf verzorgt scholing rond deze uitgave.
Beelden van zorg : geestelijke verzorging zichtbaar gemaakt / Dornseiffen, Hans; Walton, Martin;
Doolaard, Jaap (samenst.)
Kampen, Kok, 2008
ISBN: 978-90-435-1518-4
Trefwoorden: geestelijke verzorging, zorginstellingen, fotoboeken
Samenvatting: Geestelijke verzorgers in zorginstellingen zijn met kwetsbare mensen op zoek naar bronnen
van kracht en inspiratie. Ze bieden steun in tijden van zorg en verdriet. Dat gebeurt vaak in stilte,
verborgen in de marge van het drukken zorgbedrijf. Hans Dornseiffen maakte daarom overal in Nederland
foto's van geestelijk verzorgers. 'Beelden van zorg' brengt hun veelkleurige werk aan het licht. Een
verzameling prachtige foto's van gezichten, ogen en handen. Ontmoetingen die zichtbaar maken wat de
kern is van geestelijke verzorging: balsem voor de ziel.
Betrokken zorg : verhalen over spiritualiteit en geloof in de zorg / Berg, M. van den
Baarn, Intro, 2000
ISBN: 9055742287
Trefwoorden: zorg en welzijn, spiritualiteit, religie, ouderenzorg, verhalenbundels
Samenvatting: De auteur staat bij de spiritualiteit in verpleeg- en verzorgingshuizen. In de vorm van
verhalen uit de praktijk laat hij zien hoe belangrijk het is om zorg te hebben voor het geestelijke, en hoe
belangrijk 'bezieling' is in de omgang van hulpbehoevenden. Het gaat daarbij vaak om simpele dingen: een
hartelijk welkom, samen eten, een eigen plekje. En aandacht voor geloofszaken.
Bewustzijn, dementie en spiritualiteit : reis naar een verruimd bewustzijn / Siepel, Hans
Leeuwarden, Elikser, 2010
ISBN: 9789089542168
Trefwoorden: dementie, bewustzijn, spiritualiteit
Samenvatting: Dementie wordt meestal gezien als een ziekte van de hersenen. Als een voortschrijdend
proces van vernietiging van hersencellen en bewustzijn. Volgens de auteur kunnen er door dementie juist
mogelijkheden ontstaan om toegang te krijgen tot andere hogere dimensies van het bewustzijn. Hij noemt
dit het zielsbewustzijn: 'De ziel wordt niet ziek, maar toont zich in haar werkelijke gedaante'. Via de
materialistische visie op bewustzijn, religie, mythologie, sprookjes en de moderne spiritualiteit en
inzichten van de kwantumfysica, probeert de auteur het wezen van het bewustzijn te vinden. Hij houdt
daarbij een pleidooi om op basis van een niet-materialistische, spirituele visie op het bewustzijn te komen
tot een fundamenteel andere kijk op dementie. Dat vereist ook een andere begeleiding en benadering van
mensen met dementie. Bevat een dankwoord, veel voetnoten en een uitgebreide literatuurlijst.
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Bezield besturen : directeuren en bestuurders in de zorg over de winst van ethische reflectie en
moreel beraad / Bloemhoff, AnneMarie
Amsterdam, Communicatie Company, 2008
ISBN: 9789079017027
Trefwoorden: besturen, ethiek, gezondheidszorg, normen en waarden, zorg, zorgsector
Samenvatting: Dit boek geeft een mooi beeld van managers met gevoel voor de ethische aspecten van de
zorg, die ruimte geven aan medewerkers om met elkaar daarover van gedachten te wisselen. Het is voor
de ontwikkeling van de ethische reflectie in instellingen van belang dat dit door managers wordt
ondersteund.
Bijbel voor de zorg / Steemers, Myriam; Corporaal, Dick; Dorp, Jacob van; ... [et al.]
Heerenveen, Nederlands Bĳbelgenootschap, 2007
ISBN: 978-90-6126-970-0
Trefwoorden: zorgverlening, religie, levensvragen
Samenvatting: Deze uitgave is een ontstaan in samenwerking tussen Reliëf, christelijke vereniging van
zorgaanbieders en uitgeverij Jongbloed in Heerenveen. De uitgave omvat de nieuwe Bijbelvertaling maar
ook teksten en beelden specifiek gericht op de zorg of op een zorgsituatie. Het doel van deze uitgave is
om mensen die betrokken zijn in zorgsituaties een helpende hand toe te steken door Bijbelteksten direct
aan hun situatie te relateren.
Chesed, caritas, diaconie, zakaat : 'zorg voor de naaste' in Jodendom, Christendom en Islam / Sengers,
Erik; Koet, Bart
Delft, Eburon, 2010
ISBN: 9789059723894
Trefwoorden: diaconaat, filantropie, jodendom, islam, christendom
Samenvatting: Chesed, caritas, diaconie en zakaat hebben een eigen betekenis gekregen in jodendom,
islam, katholicisme en protestantisme. Tegelijkertijd vullen deze verwante woorden elkaar aan en
daardoor kan de sociale zorg van elke traditie tot een rijpere, vollere betekenis komen. Deze bundel
bevordert daarmee het leren van elkaars traditie en het zorgzame doen vanuit die traditie.
Christelijk geloof en euthanasie / Tang, M.J.
Amsterdam, Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE)., 2006
ISBN: 9789074500708
Trefwoorden: euthanasie, religie
Samenvatting: In de discussies over euthanasie lijkt het soms alsof het christelijk geloof euthanasie
volledig uitsluit. De schrijver, jarenlang ziekenhuispastor, zet in deze uitgave uiteen dat de bijbel daar
niet zo eenduidig over is als soms wordt voorgedaan. De brochure wil graag een open bijdrage leveren aan
een ieder die hier vragen over heeft en het gesprek over dit, soms beladen, onderwerp bevorderen.
Chronische zorg, zingeving en zinbeleving : op zoek naar de zin van chronisch ziek zijn / Kirkels,
Vincent (red.)
Nijmegen, Valkhof Pers, 2000
ISBN: 9056250957
Trefwoorden: chronische ziekten, langdurige zorg, zingeving, zorgafhankelijkheid
Samenvatting: Bijdragen over de vraag: wat betekent het om een chronische aandoening te hebben en
wat betekent het als deze leidt tot blijvende afhankelijkheid van zorg.
Communities van en voor ouderen : een wereld van kansen / Smits, Carolien; Hettinga, Marike; Mulder,
André (red.)
Den Haag, Boom Lemma uitgevers, 2011
ISBN: 9789059316751
Trefwoorden: ouderen, maatschappelijk middenveld
Samenvatting: Met dit boekje willen de auteurs u warm maken voor communities van ouderen. Ouderen
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maken deel uit van allerlei gemeenschappen, in de wijk, in zorgcentra of op internet. Communities bieden
mogelijkheden voor iedereen van pakweg vijfenvijftig jaar en ouder èn voor degenen die beroepshalve
met hen te maken hebben. Ook al spelen ouderen zelf de hoofdrol in hun gemeenschappen, toch leveren
professionals vaak een bijdrage. Daarmee is de doelgroep van deze uitgave gegeven: oudere volwassenen,
de organisaties die hen vertegenwoordigen, professionals in zorg en welzijn, opleidingen en
beroepsverenigingen.
De auteurs zijn overtuigd van het belang van wetenschappelijke kennis over ouderen communities: Hoe
zien ze eruit? Hoe werken ze? Welke effecten heeft het deelnemen aan een gemeenschap op ouderen? Het
beeld van ouderen in communities is niet dat van onmondige en zorgafhankelijke ouderen, maar van
mensen die de regie hebben over hun leven. En toch kan het daarbij gaan om ouderen die zorg ontvangen.
"Daar hebben humanisten het niet zo over" : over de rol van spiritualiteit in het leven en werk van
humanistisch geestelijk raadslieden / IJssel, Suzette van
Delft, Eburon, 2007
ISBN: 978-90-5972-198-2
Trefwoorden: spiritualiteit, humanisme, geestelijk verzorgers, proefschriften
Samenvatting: De auteur onderzoekt wat humanisten – met name humanistisch raadslieden – onder
spiritualiteit verstaan. Hoe verhoudt hun opvatting van spiritualiteit zich tot het humanisme als
levensbeschouwing? Daarnaast biedt de studie een wetenschappelijke verdieping van spiritualiteit;
interessant voor iedereen die verdieping zoekt in zijn werk in zorg, begeleiding of hulpverlening.
Daar pas ik in / Zutphen, Maria van
[S.l.], [s.n.], 2010
ISBN: 9789087590987
Trefwoorden: spiritualiteit, dementie, belevingsgerichte zorg
Samenvatting: Spiritualiteit neemt een belangrijke plek in in het leven van veel mensen. Maar als de
dementie vordert, wordt het lastig om hier invulling aan te geven. Geestelijk verzorger Maria van Zutphen
ontwikkelde hiervoor een eigen methode. Een compact boekwerkje vol met praktische tips en
achtergrondinformatie om contact te maken met de spirituele beleving van mensen met dementie.
Speciaal zijn de ‘belevingsvieringen’: christelijke kerkdiensten op maat, voor mensen met dementie. Stap
voor stap beschrijft van Zutphen de voorbereiding en uitvoering ervan. Bij het boekje hoort een DVD die
een compilatie van drie verschillende vieringen bevat, waarop te zien is hoe mensen de belevingsvieringen
ervaren. Het boek is niet alleen een inspiratiebron voor geestelijk verzorgers, maar voor iedereen die
zingevend contact zoekt met mensen met dementie. En ook niet alleen op christelijke grondslag.
De armoede van het zwitserlevengevoel : pleidooi voor beter ouder worden / Lange, Frits de
Zoetermeer, Meinema, 2008
ISBN: 9789021141848
Trefwoorden: veroudering, levensvragen, ethiek, zingeving
Samenvatting: In dit essay wordt de strijd aangebonden met het Grijze Genieten. Niet alleen is een
‘Zwitserleven’ voor weinigen weggelegd, het deugt ook niet als ideaal. Behalve onbetaalbaar is het
ouderwets, onrealistisch, onrechtvaardig, kortzichtig en oervervelend. Een leuke oude dag is nog niet per
definitie een goede oude dag. Hoe kunnen we zonder Zwitserleven zinvol leven?
De betekenis van levensverhalen : theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en
praktijk / Bohlmeijer, Ernst; Mies, Lausanne; Westerhof, Gerben (red.)
Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2007
ISBN: 9789031348749
Trefwoorden: levensverhalen, levensvragen
Samenvatting: Het boek 'De betekenis van levensverhalen' bevat naast theoretische beschouwingen, vele
toepassingen van het werken met levensverhalen in de praktijk. Een apart deel is gewijd aan het gebruik
van levensverhalen in onderzoek. Psychologen en ethici, ergotherapeuten en schrijfdocenten, bij elkaar
33 auteurs, belichten in het boek de betekenis van levensverhalen voor menswetenschappen, zorg en
welzijnswerk. Ze beschrijven hoe levensverhalen tot stand komen, welke rol herinneringen hierbij spelen
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en hoe de verhalen het zelfbeeld en de toekomstverwachtingen kunnen bepalen. De achtergrond van de
auteurs zorgt voor een wetenschappelijke grondslag. De toegankelijke schrijfstijl en de verwijzingen naar
de praktijk maken van De betekenis van levensverhalen een bron van inspiratie voor iedereen die werkt of
wil werken met levensverhalen.
De gaasvlieg, vragen naar zin / Vergeer, Charles
DAMON, 2002
ISBN: 9789055733286
Trefwoorden: zingeving, levensvragen, verpleegkundigen, sociaal-cultureel werkers, maatschappelijk
werkers, casus, leerboeken, algemeen
Samenvatting: Een boek bedoeld om hulpverleners te leren het vragen naar zin deel uit te laten maken
van hun professionaliteit. De publicatie biedt handvatten om zinvragen te thematiseren en er bij stil te
staan. Het boek is bruikbaar als module in een lesprogramma. Per hoofdstuk worden leerdoelen
geformuleerd, aan de hand van teksten, casussen, vragen en opdrachten krijgen de leerdoelen gestalte.

De kroon op het leven : spiritualiteit van de ouderdom / Joosse, Ko (red.)
Maastricht, Stichting 'Midden Onder U', 2011
ISBN: 9789078727002
Trefwoorden: ouderdom, ouderen, spiritualiteit, religieuze beleving
Samenvatting: Het werkkatern De kroon op het leven, Spiritualiteit van de ouderdom biedt dertien
liturgische vieringen, bedoeld om vooral met oudere mensen stil te staan bij hun levensavond. De
ouderdom wordt soms ervaren als een last, als een levensfase vol zorgen en gebreken. Toch zijn er ook
veel mensen die hun ouderdom positief beleven, die in dankbaarheid stilstaan bij wat het leven hun gaf en
geeft, die innerlijke rust uitstralen en mild en wijs zijn geworden. Ze ervaren het leven als een genade en
zien het ouder worden als een rijkdom, als een kroon op het leven. De inhoud van dit werkkatern is
geschikt om gebruikt te worden in allerlei contexten waarin ouderen een rol spelen, zoals parochies,
verzorgings- en verpleeghuizen en bezinningsbijeenkomsten voor ouderen.
De kunst van het ouder worden
Den Haag, Parnassia, psycho-medisch centrum Den Haag, 2003
Trefwoorden: ouderen, depressies, coping, zingeving, handleidingen, voorlichting, films, ggzhulpverleners
Samenvatting: In Nederland heeft ongeveer 15% van de ouderen te kampen met ernstige depressieve
klachten. Vele anderen weten uiteindelijk om te gaan met verlieservaringen en een nieuwe balans te
vinden. Maar hoe doen zij dit? Welke factoren helpen hen daarbij en geven bescherming? Over dit thema is
deze film gemaakt. Drie mensen worden in beeld gebracht die veel hebben meegemaakt. In de film
vertellen zij over hun leven en vooral hoe zij zich staande weten te houden en zin in hun leven proberen
te brengen. Dit pakket bestaat uit een DVD, handleiding en 10 wervingsposters.
De levensbox : een schatkist vol herinneringen
Maastricht, Radar, 2011
Trefwoorden: verstandelijk gehandicapten, dementie, herinneringen, levensverhalen,
activiteitenbegeleiders, methoden, algemeen
Samenvatting: Een levensbox is een box met spullen die stuk voor stuk iets van het levensverhaal van de
cliënt onthullen. Deze tastbare spullen roepen, vaak meer dan tekst en foto's, herinneringen op via de
verschillende zintuigen. De levensbox is ontwikkeld voor verstandelijk beperkte mensen met een laag
niveau, die lijden aan dementie.
De mythe van het voltooide leven : over de oude dag van morgen / Lange, Frits de
Zoetermeer, Meinema, 2007
ISBN: 978-90-211-4162-6
Trefwoorden: ouderen, vergrijzing, zingeving, levensfases
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Samenvatting: Mensen worden steeds ouder. Tegelijkertijd worden ze steeds jonger oud verklaard. De
mentaliteit dat mensen op hun 40e oud en op hun 65e afgeschreven zijn, dient volgens Frits de Lange te
veranderen. In zijn boek De mythe van het ouder worden (2007) beschrijft hij hoe de generatie die is
opgegroeid met waarden als zelfontplooiing en authenticiteit zinnig oud kan worden.
De tijd te vriend houden : spiritualiteit bij het ouder worden / Andriessen, Herman
Kampen, Ten Have, 2009
ISBN: 9789025959784
Trefwoorden: veroudering, spiritualiteit
Samenvatting: Spiritualiteit brengt ons in contact met het geheim van het leven. In de ouderdom gaat
niets op de oude voet voort, ook spiritualiteit niet. Dit boek geeft geen theorie over de spiritualiteit van
oud worden, maar is de neerslag van de verhalen en ervaringen van oudere mensen. Andriessen behandelt
thema’s als oud worden, tijd nemen, dankbaarheid, de eigen spirituele weg, ouderdomsidealen, ja
zeggen, zelf beslissen, sterven, innerlijke ruimte, ‘wat heb ik er nou van gemaakt?’, gelukkig zijn,
mededogen. Hij verlevendigt zijn tekst met gedichten en gedachten van anderen.
De verhalen die we leven : narratieve psychologie als methode
Amsterdam, Boom, 2007
ISBN: 978-90-8506-470-1
Trefwoorden: levensverhalen, levensvragen, geestelijke gezondheidszorg, autobiografisch
Samenvatting: Methode voor life-review ofwel autobiografische reflectie, die als preventie en bij
behandeling breed toepasbaar is in de gezondheidszorg.
De zilveren stroom / Nieuwenhuizen, Bert van
Soesterberg, Aspekt, 2012
ISBN: 9789461531599
Trefwoorden: veroudering, vergrijzing
Samenvatting: Beschouwingen over de waarde van het ouder worden en van ouderen voor de samenleving
en voor zichzelf.
De zorgval : analyse, kritiek en uitzicht / Baart, Andries; Carbo, Christa; Leest, Judith (auteur)
Amsterdam, Thoeris, 2013
ISBN: 9789072219848
Trefwoorden: medische ethiek, gezondheidszorg, kwaliteitszorg, kwetsbare burgers, Wmo
Samenvatting: In dit bijzondere omkeerboek krijgt kritiek op de zorg twee gezichten. In een
wetenschappelijk essay trekt prof. dr. Andries Baart van leer tegen het optimistische WMO-leger (Wet
maatschappelijke ondersteuning-hulpverleners) dat zelfredzaamheid en eigen kracht stimuleert, maar
geen oog heeft voor kwetsbaarheid. Baart pleit voor de 'presentiebenadering' om de zorg voor haar eigen
val te behoeden. Christa Carbo schetst aan de andere kant aansprekende en intieme praktijkportretten
van mensen die in de zorgval liepen. Ze laat ook zien hoe het wel kan.
Echte woorden : authenticiteit in de geestelijke begeleiding / Jorna, Ton
Amsterdam, SWP, 2008
ISBN: 9789066659650
Trefwoorden: competenties, spiritualiteit, geestelijk verzorgers, kennisoverdracht, leerboeken,
humanisme, algemeen
Samenvatting: Een wetenschappelijke verhandeling vanuit spiritueel en inclusief humanistisch perspectief
over de beroepsidentiteit van geestelijke begeleiding anno 2008 en over de competenties die de geestelijk
begeleider daarbij nodig heeft. Dit gebeurt aan de hand van de uitwerking van de levensthema's
schaamte, schuld en eenzaamheid.
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Een eigen charisma : 40 jaar pastoraal werk(st)ers / Beugelsdijk, Ton; Bulter, Nico (red.)
Nijmegen, Valkhof Pers, 2010
ISBN: 9789056253219
Trefwoorden: pastorale zorg, geschiedenis
Samenvatting: Veertig jaar geleden werden de eerste pastoraal werkers aangesteld in de katholieke kerk
in Nederland. Dit boek wil de balans opmaken en tegelijk een perspectief openen naar de toekomst. Naast
portretten van beroepsbeoefenaren, van parochieel werker tot geestelijk verzorger, bevat de bundel
tienbeschouwingen vanuit theologie, kerkelijk recht, psychologie en organisatieleer.
Een eigen weg te gaan : ouderen en spiritualiteit / Andriessen, H.
Kampen, Ten Have, 2005
ISBN: 9025954162
Trefwoorden: ouderdom, spiritualiteit
Samenvatting: De schrijver gaat in op mogelijkheden die de ouderdom biedt voor spiritualiteit. De
volgroeidheid van de ouderdom schept ruimte en maakt de mens extra ontvankelijk. Thema´s zoals
verlangen, levensgeheim, verwondering en traditie worden aan de hand van concrete ervaringen van oude
mensen besproken.
Eenzaamheid en zingeving bij ouderen: een hulpmiddel voor zorgverleners / Steemers-van Winkoop,
Myriam
Baarn, Intro, cop. 1996
ISBN: 90-5574-084-5
Trefwoorden: eenzaamheid, signalering, coping, ouderen, zingeving
Samenvatting: In dit boek beschrijft de auteur hoe en waarom eenzaamheid ontstaat, hoe het
gesignaleerd kan worden door hulpverleners en hoe zij ouderen kunnen helpen ermee om te gaan.
Emancipatiemonitor 2012
Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2012
ISBN: 9789037706307
Trefwoorden: emancipatie, maatschappelijke ontwikkeling
Samenvatting: De Emancipatiemonitor 2012 geeft een beeld van het emancipatieproces in Nederland.
Voor een groot aantal terreinen is de positie van vrouwen en mannen in kaart gebracht. De meest actuele
gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en
veiligheid worden gepresenteerd. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op de positie van jonge vrouwen en
mannen. Ook zijn er thematische verdiepingen over laagopgeleide vrouwen, flexibel werken, de
taakverdeling tussen partners, emancipatiegezindheid van leidinggevenden en de achtergronden van
onveiligheidsgevoelens van vrouwen. Uit deze Emancipatiemonitor blijkt onder meer dat vrouwen zich
staande hebben weten te houden op de arbeidsmarkt; hun arbeidsdeelname is gelijk gebleven. Mannen
hebben op de arbeidsmarkt tot nu toe meer last van de economische crisis.
Even tijd nemen: levensverhalen uit de zorg / Well, Cornelie van
, Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing (SGL), 2006
ISBN: 9789074808156
Trefwoorden: levensverhalen, zingeving, vrijwilligers, thuiszorgmedewerkers, helpenden, verzorgenden,
EVV'ers, verpleegkundigen, artsen, mantelzorgers
Samenvatting: Een brochure waarin zowel cliënten als zorgmedewerkers vertellen over de zin- en
levensvragen waar zij (zelf) mee bezig zijn geweest. De brochure beoogt bewustwording op gang te
brengen over het (kunnen) omgaan met levensvragen. De casuïstiek en stellingen in de publicatie kunnen
gebruikt worden als materiaal voor trainingen en groepsgesprekken/teambesprekingen.
Evidentie en existentie: evidence-based behandelen en verder ... / Abma, Ruud; Verbrugge, Ad; Heijst,
Annelies van; ... [et al.]
Tilburg, KSGV, 2010
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ISBN: 9789075886429
Trefwoorden: hulpverlening, evidencebased, ethiek
Samenvatting: Wie hulp verleent dient zich te baseren op behandelingen waarvan de werkzaamheid
wetenschappelijk bewezen is. Intuïties en het ‘klinische oordeel’ zijn niet langer aanvaardbaar. Het is
beter om stapsgewijs een op onderzoek gebaseerd protocol af te werken, aldus de wetenschap, het beleid
en de verzekeraars. Hulpverleners zelf echter waarschuwen tegen de risico’s van deze ‘evidence based’
benadering: wetenschap kan hier de werkelijkheid geweld aandoen, met zelfs averechts resultaat. Over
deze controverse buigt zich een keur van auteurs: hoe kan een therapeut uiteindelijk het beste te werk
gaan?
Geloof het of niet.....!: spiritualiteit als relevante dimensie in zorg- en hulpverlening / Leeuwen, René
van
Zwolle, Gereformeerde Hogeschool Zwolle, 2009
Trefwoorden: spiritualiteit, zorgverlening, hulpverlening, lectoraten, integratie, onderwijs, zorg en
welzijn
Samenvatting: René van Leeuwen, verplegingswetenschapper, pleit in zijn lectoraat voor aandacht voor
spiritualiteit in de zorg. Spiritualiteit ziet hij als het hart van de zorg. ‘Het is mooi als de mens, de
patiënt, iemand ontmoet die wil delen in de verwondering of wil luisteren naar de vragen zonder meteen
antwoorden te hebben. Die menselijke ontmoeting is het hart van de zorg. Ik zou op zoek willen gaan naar
manieren waarop deze multidisciplinaire aandacht voor spiritualiteit vorm gegeven kan worden. Goede
zorg is aandacht voor de hele mens met zijn individuele behoeften, dat moet de basis blijven. Aandacht
vragen voor spiritualiteit en inbedding ervan in het zorgproces draagt bij aan een mensgerichts
benadering’.
Geloven in leven, spirituele zorg voor stervenden en hun naasten / Steemers-van Winkoop, M.W.H.
[S.l.], Van Gorcum, 2003
ISBN: 9789023238973
Trefwoorden: spiritualiteit, zorg, palliatieve zorg, leerboeken, jodendom, christendom, islam,
hindoeïsme, boeddhisme, humanisme
Samenvatting: Een boek dat zorgmedewerkers leert hoe zij spirituele zorg aan stervenden en hun naasten
kunnen bieden. Daarbij wordt ook uitvoerig ingegaan op palliatieve zorg voor stervenden en hun naasten
uit andere religieuze en levensbeschouwelijke culturen. Zo wordt de palliatieve zorg voor joden,
christenen, moslims, bahai, boeddhisten en hindoes maar ook voor humanisten uitgewerkt. Het boek bevat
veel praktijkvoorbeelden waarin stervenden, hun naasten en zorgverleners aan het woord komen.
Geloven in zorg: omgaan met geloof, levensbeschouwing en spiritualiteit in de gezondheidszorg /
Steemers-van Winkoop, Myriam
Baarn, HB Uitgevers, 2001
ISBN: 9055743062
Trefwoorden: levensbeschouwingen, spiritualiteit, gezondheidszorg, religie, verzorgenden,
verpleegkundigen, teambegeleiding, zorgverleners, leerboeken, jodendom
Samenvatting: Een leerboek dat behandelt hoe zorgmedewerkers in de alledaagse zorgpraktijk aandacht
kunnen besteden aan de levensbeschouwing van cliënten. De publicatie gaat in op mens- en zorgvisie en
de betekenis van geloven binnen de zorg. Het bevat concrete tips voor zorg aan joden, christenen,
moslims en hindoes.
Gevangen in verlangen: steun aan eenzame cliënten / Royers, T.; Staarink, I. (auteur)
Utrecht, NIZW, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, 2000
ISBN: 9050507700
Trefwoorden: ouderen, eenzaamheid, verzorgenden, signalering
Samenvatting: Verzorgenden komen regelmatig bij mensen die eenzaam zijn. Dat is niet zo verwonderlijk:
eenzame mensen kunnen met hun zorgvragen meestal niet terugvallen op familie, vrienden of buren.
Eenzame cliënten doen daarom vaak een beroep op verzorgenden. In deze brochure geven de auteurs
antwoord op de vraag wat eenzaamheid is, welke gevoelens bij eenzaamheid horen en hoe die te
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herkennen zijn. Ook reiken zij suggesties aan die verzorgenden kunnen gebruiken als ze hulp willen bieden
aan eenzame mensen.
God zal voor mij zorgen: religieuze coping van vluchtelingen met gezondheidsproblemen / Engelhard,
David; Goorts, Inge
Utrecht, Stichting Pharos, 2005
ISBN: 9075955537
Trefwoorden: vluchtelingen, asielzoekers, religie, patiënten, zingeving, geestelijk verzorgers, onderzoek
Samenvatting: Een publicatie met daarin de resultaten van een onderzoek onder gelovige vluchtelingen en
asielzoekers naar de wijze waarop zij hun geloof gebruiken bij het omgaan met ziekte. Drie aspecten van
religieuze coping komen aan bod: zingeving, bronnen van kracht, en het zoeken van hulp. God zal voor mij
zorgen laat zien hoe hulpverleners- gelovig of niet- het geloof van hun cliënten een plaats kunnen geven in
de behandeling. Daarbij kunnen zij de samenwerking aangaan met geestelijk verzorgers of mensen die
vanuit de religieuze gemeenschap hulp bieden.
Goed ouder worden / Derkx, Peter; Maas, Alexander J.J.A.; Machielse, Anja (red.)
Amsterdam, Humanistics University Press, 2011
ISBN: 9789088502439
Trefwoorden: veroudering, levensvragen, zingeving, ethiek
Samenvatting: In Westerse landen is de levensverwachting dermate gestegen dat veel mensen een relatief
lang leven als ‘oudere’ zullen leiden. De vraag wat ‘goed’ ouder worden is, krijgt daarom steeds meer
aandacht. Het debat hierover is echter nogal eenzijdig. De nadruk ligt vooral op de (economische) positie
van ouderen in de samenleving of op biologische processen en lichamelijke veroudering. Dit boek biedt
een tegenwicht tegen het dominante beleidsmatige, financiële, biologische en medische discours en stelt
andere vragen bij het ouder worden centraal, namelijk morele vragen en zingevingsvragen.
Handleiding omgekeerd huisbezoek / Geraedts, Frans; ... [et al.]
Rotterdam, Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam, 2007
Trefwoorden: huisbezoek
Samenvatting: In deze Handleiding staat uitvoerig beschreven hoe Omgekeerd Huisbezoek stap voor stap
georganiseerd wordt. De uitdrukking ‘Omgekeerd Huisbezoek’ zal bij jongeren wellicht een nietbegrijpende frons op het gezicht brengen. Voor oudere katholieken is dat heel anders. Omgekeerd
huisbezoek roept bij hen herinneringen op aan hun jeugd, toen de pastoor of één van de kapelaans
minstens eenmaal per jaar ‘op huisbezoek kwam’ bij elk adres van de parochie. Om allerlei redenen is dit
systematische contact bij parochianen aan huis niet meer mogelijk. Daarom is het idee ontstaan om
omgekeerd een groep parochianen, met name ouderen, uit te nodigen op de pastorie of op een andere
geschikte plaats. De contactpersonen van de parochie en de pastores nodigen ieder van hen daarvoor
persoonlijk uit met een brief en als men zelf niet over vervoer beschikt, kan daarvoor gezorgd worden. De
basis van het Omgekeerd Huisbezoek vormt de uitwisseling over een thema in een open en ongedwongen
sfeer met medeparochianen uit de eigen leeftijdsgroep.
Heb ik zóveel verteld? Zóveel blaadjes?: levensverhalen van bewoners en personeel van St. Anna /
Franssen, José
Maastricht, TIC, 2005
ISBN: 907604385X
Trefwoorden: levensverhalen, levensloop, verstandelijk gehandicapten, bewoners, personeel,
zorginstellingen, geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders, casus, verhalenbundels
Samenvatting: Een boek dat acht levensverhalen van ouderen met een verstandelijke beperking bevat. De
levensverhalen zijn voorzien van foto’s uit hun eigen album en aangevuld met interviews met familieleden
en medewerkers. Het vertellen en optekenen van het eigen levensverhaal vraagt om een inbedding in een
zingevend geheel van gebeurtenissen, met de bewoner als middelpunt. De auteur beschrijft de
voorwaarden en het plan van aanpak voor begeleiders die met ouderen levensverhalen willen optekenen.
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Het nieuwe ouder worden: paradoxen en perspectieven van leven in de tijd / Baars, J.
Amsterdam, Humanistics University Press, 2006
ISBN: 9066656891
Trefwoorden: veroudering, ouderen, levensloop, gerontologie
Samenvatting: Baars geeft na een analyse van de problemen een nieuwe visie op ouder worden. Daarbij
komen een groot aantal gerontologische theorieën en benaderingen aan bod. Ouder worden is geen
pathologisch maar een existentieel proces dat niet alleen gekenmerkt wordt door toenemende
kwetsbaarheid maar ook door toenemende ervaringsrijkdom.
Het verhaal van je leven: een lees- en handboek voor onderling pastoraat van ouderen / Broers, Arjan
Den Bosch, Unie KBO, 2004
ISBN: 9074348181
Trefwoorden: pastorale zorg, ouderen, vrijwilligers, trainers, geestelijk verzorgers, handleidingen,
christendom
Samenvatting: Een boek dat onderling pastoraat van ouderen wil stimuleren. De lezer wordt gestimuleerd
tot eigen gedachten en discussie, door het gebruik van onder andere gedichten, gespreksvragen, stellingen
en ‘uit het leven gegrepen’-fragmenten. Het boek telt vijf hoofdstukken: ‘De toekomst ligt achter je’,
gaat over het omgaan met tijd; ‘De grens verkennen’ thematiseert oud worden, ziekte, zorg en
afhankelijkheid; ‘Het is niet goed dat de mens alleen blijft’ behandelt liefde, vriendschap en relaties;
‘Tot de dood ons scheidt’ gaat over afscheid, verlies en rouw en in het slothoofdstuk ‘Bomen’ staan zin,
spiritualiteit, geloof en kunst centraal.
Het zoeken niet moe: gespreksbrochure over de spiritualiteit van 55-plussers / Broers, Arjan
Den Bosch, Unie KBO, 2007
Trefwoorden: spiritualiteit, religie, zingeving, geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers,
ouderen, handleidingen, kennisoverdracht, christendom
Samenvatting: Een brochure over de vraag hoe ouderen, en dan vooral senioren met een katholieke
achtergrond, omgaan met spiritualiteit en geloof. Veel senioren zijn geïnteresseerd in spiritualiteit en
zingeving. De brochure bevat persoonlijke verhalen van leden van de Unie KBO en gegevens uit het
onderzoek (Unie KBO) 'Spiritualiteit van 55 plus'. Aan het eind van elk hoofdstuk staan enkele vragen. Deze
kunnen gebruikt worden in gespreksgroepen met ouderen over spiritualiteit en geloof.
Iemand zien staan: zorgethiek over erkenning / Heijst, Annelies van
Kampen, Klement, 2008
ISBN: 9789086870141
Trefwoorden: zorgethiek, erkenning, zorg, geestelijke verzorging, zingeving
Samenvatting: In dit boek ontwikkelt Van Heijst nieuwe gedachten over zorgethiek aan de hand van het
thema 'erkenning en miskenning'. Een ding hebben professionals, ontvangers van zorg en hun familie
namelijk gemeen, ze willen dat iemand hen ziet staan. Van Heijst meent echter dat de hedendaagse
zorginstituties te functioneel met zorg omgaan en zo de structuur van erkenning geven en krijgen
ondermijnen. Zorg wordt daardoor inhumaan.
Ik weet het nog precies: levensverhalen van acht vrouwen uit Iran / Haftlang, Banoo Kiani (samenst.)
[S.l.], Stichting Cordanus, 2009
ISBN: 9789077557617
Trefwoorden: levensverhalen, allochtone ouderen
Samenvatting: Dit boek vormt de afronding van het eerste project Levensverhalen van allochtone ouderen
in Amstelveen en Amsterdam. Voor dit project kwamen de acht Iraans-Nederlandse vrouwen wekelijks
bijeen in wijkcentrum De Laagte in Amstelveen en vertelden elkaar hun levensverhaal. Dit gebeurde onder
leiding van een begeleider die gerichte vragen stelde over onder meer hun kindertijd, gezinsleven,
feestdagen, school en zorgtaken.
De vrouwen groeiden op in de tijd dat de sjah aan de macht was en waren volwassen toen in 1979 de
Islamitische Republiek door Khomeini werd uitgeroepen. De verhalen van deze vrouwen zijn nu in
boekvorm gebundeld zodat een breder publiek kan kennismaken met de veelbewogen levens van vrouwen
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met een andere culturele achtergrond. Er is tevens een dvd gemaakt waarop de verhalen van de vrouwen
zijn te zien en te horen.
In andermans handen: over flow en grenzen in de zorg / Lange, F. de
Zoetermeer, Meinema, ca. 2011
ISBN: 9789021143194
Trefwoorden: zorgverlening, hulpverlener-cliëntrelatie, ethisch
Samenvatting: De zorgbetrekking is een complex geheel van relaties: formeel en informeel, symmetrisch
en asymmetrisch. Centraal staat de mens die aan je zorg is toevertrouwd en die niet in staat is zonder
hulp voor eigen rekening te leven. Frits de Lange vraagt in dit boek naar de ethische kern van de
zorgbetrekking. Niet de spontane bekommernis van de zorggever of de behoeftigheid van de
zorgontvanger, maar de relatie van verwachting en vertrouwen tussen hen beiden vormt het vertrekpunt
voor de zorgethiek. Aan de hand van het werk van de Deense theoloog Knud Løgstrup licht De Lange zijn
visie toe.
In betrouwbare handen / Rosmolen, René
Zoetermeer, Boekencentrum, 2009
ISBN: 9789023923053
Trefwoorden: dementie, verpleeghuizen, religie, zintuigen, geestelijke verzorging, geestelijk verzorgers,
werkboeken, christendom
Samenvatting: Dit werkboekje voor de eredienst is bedoeld voor vieringen met mensen met
geheugenverlies. Muziek, zang, een overdenking zonder kinderlijk taalgebruik en ondersteuning door
passende beelden (een dia of schilderij), kunnen dementerende mensen met al hun zintuigen laten
deelnemen aan een kerkdienst, zodat zij zich even in ‘betrouwbare handen’ voelen.
In gesprek over goede zorg: overlegmethoden voor ethiek in de praktijk / Manschot, Henk; Dartel,
Hans van (red.)
Amsterdam, Boom, 2007
ISBN: 9789053529430
Trefwoorden: gesprekken, gesprekstechnieken, zorgethiek, ethiek, zorg, gezondheidszorg,
kwaliteitsbeleid
Samenvatting: In het boek worden verschillende gespreksmogelijkheden gepresenteerd en wordt
besproken hoe zorgethiek in organisaties kan worden geïmplementeerd. Deel I beslaat oplossingsgerichte
methoden. Een drietal gespreksmethodes wordt behandeld die leiden tot uitspraken over concrete
situaties en problemen. Handelingsalternatieven worden in beeld gebracht en afgewogen, waarna een
besluit wordt genomen over de moreel te prefereren oplossing. Deel II omvat methoden ter ondersteuning
van de professionaliteit. In dit deel zijn gespreksmethoden opgenomen die niet primair georiënteerd zijn
op de oplossing van een probleem. Dit deel is gericht op de bredere context, inclusief management in de
zorg. Deel III ten slotte is een reflexief deel waarin alternatieven voor methoden worden aangedragen,
ontwikkelingen in de zorgethiek worden geschetst en suggesties worden gedaan hoe de zorgethiek in
organisaties kan worden geïmplementeerd.
Integrating spirituality in health and social care: perspectives and practical approaches / Greenstreet,
Wendy
Oxford, Radcliffe Publishing, 2006
ISBN: 1857756460
Trefwoorden: gezondheidszorg, maatschappelijk werk, spiritualiteit, muziek, creativiteit
Samenvatting: Considers the concept of spiritual care as an explicit component of holistic health and
social care. It is a practical guide which focuses on integrating spirituality in healthcare as a whole, rather
than limiting it to any particular care environment. The book takes into account not only religious,
cultural and philosophical views, but also the value and use of music, art and other creative therapies.
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International handbook of education for spirituality, care and wellbeing / Souza, Marian de (ed.)
Dordrecht, Springer, [cop. 2009]
ISBN: 9781402090172
Trefwoorden: zorg en welzijn, spiritualiteit, religie, onderwijs, handboeken
Samenvatting: Acknowledging and understanding spiritual formation is vital in contemporary education.
This book explores the dynamic relationship between education and wellbeing. It examines the theory
underpinning the practice of education in different societies where spirituality and care are believed to be
at the heart of all educational experiences. The book offers a synthesis of theory and practice in relation
to wellbeing and education, identifies the psychology of religion and spirituality in relation to education,
care and wellbeing, discusses pedagogy that addresses the spiritual dimension in learning, and explores
lifelong learning as a core human activity.
Kijk, jij bent al even anders als ik!: levensbeschouwelijk kaartspel voor werkers in de zorg / Broers,
Arjan; Grul, Yvonne; ... [et al.] (concept en tekst)
Utrecht, Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing (SGL), [2007]
Trefwoorden: helpenden, verzorgenden, EVV'ers, verpleegkundigen, spel, algemeen
Samenvatting: Een levensbeschouwelijk kaartspel voor werkers in de zorg rond de acht grootste religieuze
stromingen die zij op de werkvloer ontmoeten: Jodendom, Protestantisme, Katholicisme, Boeddhisme,
Hindoeïsme, Islam, Humanisme en Iets-isme. Op telkens acht kaarten worden acht thema’s zichtbaar
gemaakt. Spelenderwijs informeert men zichzelf en elkaar over de boeiende wereld van verschillende
levensopvattingen. Naast het kaartspel is er een boekje met informatie gericht op de zorgverlener en de
situaties waarin hij of zij met deze stromingen in aanraking komt. Het spel is eveneens geschikt voor het
onderwijs.
Kijken naar het einde: het vergankelijke leven in foto's en gedichten /
Amsterdam, Buijten & Schipperheijn Motief, 2011
ISBN: 9789058815903
Trefwoorden: levenseinde, gesprekken, levensvragen, zingeving, poëzie, fotoboeken
Samenvatting: Het Centrum voor levensvragen Amsterdam-Diemen stelde dit boek Kijken naar het einde
samen, dat aansprekende foto’s bevat met toegankelijke poëtische teksten. De teksten zijn o.a. van
Cicely Saunders, Marinus van den Berg, Rainer Maria Rilke, Rutger Kopland, Toon Hermans, Judith
Herzberg, Hans Andreus, Remco Campert, Bert Schierbeek. Het boek draagt een levensbeschouwelijk zeer
gevarieerd karakter en is bedoeld voor iedereen, om bij te mijmeren, om herkenning te vinden en als bron
van troost. Kijken naar het einde geeft geen antwoorden of oplossingen, maar stimuleert om op een
zinvolle manier stil te staan bij het geheim van de dood. Het is bij uitstek geschikt voor een plaatsje in
wachtkamers van zorginstellingen, stilteruimtes, hospices en op al die verpleegafdelingen waar mensen
overlijden. Ook tijdens levenseindegesprekken van werkers in de zorg met patiënten en familieleden kan
dit boek zijn waarde hebben.
Kleuren in thuiszorg: handboek integratie levensbeschouwing in beleid en werkuitvoering van de
thuiszorg / Meiden, J. van der (auteur)
Kockengen, Lizw, Landelijke Prot.Chr. stg. voor Levensbeschouwing in zorg en welzijn, 1999
ISBN: 9090126686
Trefwoorden: levensbeschouwingen, thuiszorg, richtlijnen, zorgverlening
Samenvatting: Iemand die zorg of hulp nodig heeft, vindt het prettig als die hulp gegeven wordt door een
zorgverlener met respect voor zijn of haar levensovertuiging. Door tal van fusies in de afgelopen jaren zijn
de Thuiszorg instellingen steeds meer levensbeschouwelijk neutraal geworden. Thuiszorg instellingen
moeten zich daarom opnieuw bezinnen op de rol en de plaats van de levensbeschouwing in de Thuiszorg.
Omdat klantgericht werken onder andere betekent: aansluiten bij het leefmilieu en daarmede ook bij de
levensbeschouwing van de cliënt. En daarmee is aandacht voor levensbeschouwing een kwaliteitskenmerk
geworden. Het boek Kleuren in Thuiszorg bevat een groot aantal handvatten en richtlijnen, aanwijzingen
om de thematiek levensbeschouwing te integreren in het dagelijkse werk van de Thuiszorg.
Er wordt aandacht gegeven aan de rol die de verschillende levensbeschouwelijke groepen daarbij kunnen
spelen. Deze zouden in samenwerking met de Thuiszorginstellingen vorm kunnen geven aan de
hulpverlening. Daarnaast wordt vooral stilgestaan bij de wijze waarop de thematiek daadwerkelijk kan
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worden geïmplementeerd in beleid en werkuitvoering van de instelling. Bijvoorbeeld: hoe kan
levensbeschouwing van betekenis zijn bij de intake gesprek; de hulpverlening; omgangsvormen,
promotionele activiteiten en bevordering van de deskundigheid. Er wordt vervolgens een fasering
aangereikt aan de hand waarvan de instelling stapsgewijs de thematiek levensbeschouwing in de instelling
een plaats kan geven. De beschreven thematiek sluit nauw aan bij de ontwikkelingen in de zorgsector,
waar de aandacht voor levensbeschouwing hoe langer hoe meer deel gaat uitmaken van de kwaliteitseisen
en toetsingscriteria. In het kader van implementatie van deze thematiek in de instelling vormt dit
handboek, wat geheel vanuit de praktijk is ontwikkeld, dan ook een actueel en onmisbaar hulpmiddel.
Kwaliteit van leven: diverse perspectieven op het begrip kwaliteit van leven in de gezondheidszorg /
Wouters, Eveline; Canters, Nelleke (red.)
Den Haag, Boom Lemma uitgevers, 2011
ISBN: 9789059316492
Trefwoorden: kwaliteit van leven, gezondheidszorg, zorg
Samenvatting: Kwaliteit van leven is een belangrijk begrip in de gezondheidszorg. Het bereiken en
handhaven van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven wordt beschouwd als het hoofddoel van de zorg.
Kwaliteit van leven is voornamelijk een persoonlijke aangelegenheid: niemand kan voor een ander zijn of
haar kwaliteit van leven vaststellen. Maar tegelijkertijd roept de kwaliteit van leven van de ene mens ook
vraagstukken op bij anderen, bijvoorbeeld vragen rondom levensbeëindiging of rondom ethische kwesties
bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. In ‘kwaliteit van leven’, wordt kwaliteit van leven
beschouwd vanuit diverse perspectieven: de medisch-psychologische, filosofische, wetenschappelijke,
juridische en sociale gezichtspunten worden geschetst die van belang zijn om in concrete
(gezondheidszorg)situaties, weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.
Diverse auteurs leverden hun bijdrage aan dit boek, dat rijk geïllustreerd is met praktijkvoorbeelden.
Kwaliteit van zorg: optimaal zonder levensbeschouwing? / Bouwer, Johan; Haar, Bert de (red.)
Assen, Van Gorcum, 2010
ISBN: 9789023244905
Trefwoorden: zorgkwaliteit, levensbeschouwingen, spiritualiteit, geriatrie, protocollen
Samenvatting: Goede zorg is iets essentieel anders dan het verschaffen van een consumptiegoed. De
kwaliteit van zorg wordt in hoge mate bepaald door de bejegening van de cliënt/patiënt en de
betrokkenheid die de zorgverlener toont: het draait niet alleen om herstel, zoals in het medische verhaal,
maar ook om het accepteren van en het leren leven met de ziekte. In het verhaal van de cliënt/patiënt
vormt levensbeschouwing of spiritualiteit een essentieel onderdeel; het bestaan en de omgang met ziekte,
gezondheid, leven en dood krijgen (mede) hierdoor vorm.
In 'Kwaliteit van zorg' buigen de wetenschappers Verkerk, Smeets, Eefsting en Niendieker zich in vier
kernartikelen vanuit verschillende disciplines over de geschetste achtergrond. Zij behandelen vragen als:
‘Wat is goede zorg?’, ‘Welke competenties veronderstelt goede zorg bij professionals?’, ‘Hoe kijkt de
patiënt aan tegen goede zorg?’, ‘Wat is de relatie tussen het zorgconcept en de zorgverlener?’ en ‘Onder
welke voorwaarde is zorg meer dan een kostenpost?’. In de acht daaropvolgende hoofdstukken vindt
reflectie op deze vier artikelen plaats door Zock (geestelijke zorg), Leget (medische en zorgethiek),
Waaijman (spiritualiteit), Suurmond (theoloog, therapeut en ervaringsdeskundige), Post (sociale
geneeskunde), Jochemsen (medische ethiek), Bilo (geneeskunde) en Van Leeuwen (verpleegkunde en
spiritualiteit).
'k Zou zo graag een ketting rijgen: levensthema's voor kringgesprekken met ouderen / Kirkland, Kevin;
McIlven, Howard; Boelhouwer, Marion; Wal, Peterjan van der
Zoetermeer, Boekencentrum, 2011
ISBN: 978-90-239-2033-5
Trefwoorden: ouderen, dementerenden, gespreksgroepen, christenen, geestelijk verzorgers,
activiteitenbegeleiders, handboeken, werkboeken
Samenvatting: Een werkboek dat een vorm van kringgesprek voor ouderen beschrijft, met daarbij speciale
aandacht voor mensen met dementie. Een diversiteit aan thema’s, die heel basaal onze levenskring
bestrijken wordt aangereikt. Daarbij nemen naast woorden ook liederen en de zintuiglijke benadering een
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grote plaats in. Deze manier van werken helpt mensen weer in contact te komen met elkaar, met zichzelf
en met wat hen ten diepste beweegt.
Lachrimpels en littekens / Noltus, Evelyn; Jurjens, Mini
's-Hertogenbosch, Berneboek, ca. 2010
Trefwoorden: ouderenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, geestelijke verzorging, beeldvorming
Samenvatting: Twee geestelijke verzorgers in de ouderenzorg schreven in de afgelopen jaren hun
ervaringen op. Lachrimpels en littekens is een weergave van vele indringende, ontroerende, humoristische
en tot nadenken stemmende ontmoetingen van geestelijk verzorgers met bewoners en medewerkers van
verzorgings- en verpleeghuizen. Zo ontstaat een beeld van de geestelijke verzorging en wordt duidelijk
het in de zorg zowel gaat om het lichamelijk welbevinden als om het geestelijk welzijn van ouderen.
Leren omgaan met zingevingsvragen / Zanten-van Hattum, Mariet van
Nijmegen, KSGV, 1999
ISBN: 9075886098
Trefwoorden: zingeving, levensbeschouwingen, gezondheidszorg, hulpverlening
Samenvatting: In de gezondheidszorg en in de hulpverlening beseft men meer en meer dat ook
zingevingsvragen op professionele wijze benaderd dienen te worden. Men kan niet langer volstaan met de
gedachte dat zingevingsvragen louter privékwesties zijn. Dit boek biedt de basiskennis die voor een
vakkundige omgang met zingevingsvragen nodig is. Ieder hoofdstuk begint met een aansprekend
voorbeeld. Met inzichten uit psychologie, ethiek, hulpverlening en godsdienstwetenschappen worden
vervolgens de zingevingsthema's verwoord, gevolgd door overwegingen en aanwijzingen voor een juiste
omgang met deze thema's. De publicatie is gebaseerd op een in de praktijk beproefd lessenplan, en is
door de combinatie van heldere taal en vakkundige inhoud geschikt voor professionals, leerlingen,
vrijwilligers en bijscholers in de gezondheidszorg, hulpverlening en pastoraat.
Leven in het zorgplan : levensvragen in het zorgplan voor mensen met een verstandelijke handicap /
Rijksen, H.; ... [et al.]
Budel, DAMON, 2002
ISBN: 9055732893
Trefwoorden: verstandelijk gehandicapten, hulpverlening, levensbeschouwingen, pastorale zorg,
zorgplannen, verzorgenden, EVV'ers, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders
Samenvatting: Een boek dat antwoord geeft op de vraag hoe men bij het opstellen en uitvoeren van het
zorgplan zo zorgvuldig mogelijk omgaat met levensvragen van de cliënt. Een methodisch en didactisch
handvat wordt gepresenteerd om op een moderne en verantwoorde manier met levensvragen van cliënten
met een verstandelijke handicap om te gaan.
Levensalbum / Buijssen, Huub; Fiddelaers-Jaspers, Riet
Budel, DAMON, 2008
Trefwoorden: levensverhalen, dementie, communicatie, familie, verzorgenden, handleidingen
Samenvatting: Het Levensalbum is een boek voor dementerende mensen en hun familie en verzorgers.
Omdat het losbladig is, kan het helemaal op maat gemaakt worden: een eigen boek met een zelfgekozen
foto op de omslag.
Het Levensalbum is behulpzaam bij het vastleggen van het leven van iemand die aan het vergeten is. Het
is ook een contactinstrument. Door samen aan het Levensalbum te werken, blijf je in contact met de
dementerende en breng je de tijd op een aangename manier door. Bovendien kan deze wijze van werken
de handelingsverlegenheid van familieleden verminderen.
Bij het Levensalbum zit een handleiding met achtergrondinformatie over dementie, tips over
communiceren met dementerende mensen en instructies voor het gebruik van het album. De tekst is
informatief: helder en toegankelijk voor iedereen geschreven. De voorbeeldteksten zijn duidelijk en
herkenbaar waarbij persoonlijke ervaringen verwerkt zijn.
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Levensbeschouwing en euthanasie / Megchelen, P. van
Amsterdam, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), 1999
ISBN: 9789074500715
Trefwoorden: euthanasie, islam, boeddhisten, hindoeïsme, jodendom, christendom, humanisme
Samenvatting: In deze brochure zijn bijdragen over Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom,
Christendom en Humanisme in relatie tot euthanasie opgenomen.
Levensbeschouwing, zingeving en/of religie in de thuiszorg : een explorerend onderzoek onder
wijkverpleegkundigen, wijkziekenverzorgenden, kraamverzorgenden en gezinsverzorgenden /
Tiesinga, Lucas J.
Groningen, Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, 2006
ISBN: 9077113452
Trefwoorden: thuiszorg, verpleegkundigen, verzorgenden-IG, kraamverzorgenden, gezinsvoogden, religie,
levensbeschouwingen, zingeving
Samenvatting: Uit dit onderzoek blijkt dat de geënquêteerde medewerkers aandacht voor
levensbeschouwing, zingevingsvragen en/of religie een evident en relevant onderdeel van hun werk
vinden. Zij vinden het echter onderbelicht aspect waar te weinig tijd voor kan worden uitgetrokken. Zij
hebben dringend behoefte aan scholing en training op dit gebied.
Levenskunst van ouderen : praktische filosofie met een persoonlijk accent / Hoekendijk, L.
Amsterdam, SWP, 2005
ISBN: 9066656751
Trefwoorden: veroudering, levensfases, ouderen, cultuur, religie, herinneringen, afhankelijkheid,
depressies, pijn, arbeid
Samenvatting: Ouderen worden vaak ten onrechte gezien als een 'doelgroep', mensen die hulp nodig
hebben, niet als een groep die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de samenleving, ook al is dat niet
op de (betaalde) arbeidsmarkt. Hoekendijk gaat in dit boek in op deze en andere onderwerpen, puttend
uit de vele ervaringen van ouderen zelf. Aan de orde komen behalve 'feest’, thema’s als herinneringen,
zingeving en seks, maar ook vraagstukken als afhankelijkheid van hulp, depressie en overlijden. Hoe is
bijvoorbeeld het wonen in een verpleeghuis dragelijk te maken?
Levenslessen van ouderen : handleiding voor activiteitenbegeleiders in verzorgingshuizen / Abram,
Ido; Wesly, Jenny
[S.l.], [s.n.], 2008
Trefwoorden: levensloop, levensbeschouwingen, fotoboeken, activiteitenbegeleiders, algemeen,
handleidingen
Samenvatting: De handleiding voor activiteitenbegeleiders in verzorgingshuizen beschrijft hoe in een
traject van tien bijeenkomsten activiteitenbegeleiders, of anderen die met ouderen werken, ouderen in
woord en beeld een portret van zichzelf, hun gezin, hoogte- en dieptepunten van hun leven kunnen laten
maken. De ouderen gebruiken hierbij diverse media zoals fotografie en internet. Het resultaat van het
traject is een portrettengalerij die tentoongesteld kan worden. De handleiding is gebaseerd op een
proefproject dat plaatsvond in het verzorgingshuis Beth Shalom te Amsterdam.
Levensloop en vervulling / Nouwen, Henri; Gaffney, Walter; Heiden, Hans van der
Tielt, Lannoo, 2005
ISBN: 90-209-6196-9
Trefwoorden: veroudering, levensloop, levensvragen, zingeving
Samenvatting: Overdenking van de fundamentele houding als mens tegenover het ouder worden. 'Als het
ons er vooral om gaat ouderen iets te doen te geven, hun vermaak en afleiding te bieden, dan houden we
het pijnlijke besef op een afstand dat de meeste mensen niet vermaakt willen worden maar gehoord, niet
bezigghouden maar erkend.'
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Levensvragen in de hulpvraag : een werkboek voor hulpverleners en pastores / Heijst, Annelies van;
Rijksen, Henri
DAMON, 1999
ISBN: 9055730300
Trefwoorden: levensvragen, zorgvraag, maatschappelijk werkers, pastoraal werkers, geestelijk
verzorgers, ggz-hulpverleners, methoden, werkboeken, algemeen
Samenvatting: Een werkboek dat tot doel heeft maatschappelijk werkers, GGZ-medewerkers en pastoraal
werkers te ondersteunen bij het methodisch omgaan met levensvragen in hulpvragen. Het boek gaat in
vier hoofdstukken in op het belang van levensvragen; levensbeschouwelijke basisbegrippen; een model
voor het signaleren, verkennen en verzorgen van levensvragen; levensbeschouwelijke begeleiding.
Levensvragen in de stervensfase : kwaliteit van spirituele zorg in de terminale palliatieve zorg vanuit
patiëntenperspectief / Jochemsen, H.; KLaasse-Carpentier, M.
Ede, Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut, 2002
ISBN: 90-72659-16-3
Trefwoorden: overlijden, terminale zorg, palliatieve zorg, spiritualiteit, levensvragen,
patiëntenperspectief, zorgkwaliteit, onderzoek
Samenvatting: In dit onderzoeksrapport van het Prof. Dr. G.A. Lindeboom instituut wordt ingegaan op wat
spiritualiteit is en aan welke criteria een spirituele vorm van zorgverlening zou moeten voldoen. Bij het
onderzoek is gebruik gemaakt van een model van spiritualiteit van George Fitchett, dat spirituele vragen,
behoeften en gewoontes op verschillende themagebieden in kaart brengt. Op basis van dit model,
literatuuronderzoek en interviews met zorgverleners en patiënten zijn er kwaliteitscriteria opgesteld
waaraan spirituele palliatieve zorg in de stervensfase moet voldoen. Er zijn twee handreikingen
geformuleerd (een voor hulpverleners en een voor de organisatie) met daarop de belangrijkste
aandachtpunten voor goede spirituele zorg in de (pre-)terminale levensfase.
Levensvragen... : een christelijke visie op geestelijke zorg in de terminale palliatieve zorgverlening :
met een handreiking voor zorgverleners / Timmerman-Van Rhee, J.; Ridder-Sneep, N.A. de; Jochemsen,
H.
Ede, Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, 2004
Trefwoorden: palliatieve zorg, geestelijke verzorging, spiritualiteit, levensbeschouwingen
Samenvatting: In deze uitgave gaan de schrijvers in op de verschillende aspecten van palliatieve zorg. Een
van deze dimensies is de geestelijke of spirituele dimensie van zorgverlening. Deze wordt door de
schrijvers benaderd vanuit de christelijke levensovertuiging. Tevens wordt ingegaan op de inhoud van
zorg, de zorgrelatie en de rol van de zorgverlener binnen dit perspectief.
Mag een mens eenzaam zijn? : studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving / Jorna, Ton; Bor,
Jan (red.)
Amsterdam, Humanistics University Press, 2012
ISBN: 978-90-8850-341-2
Trefwoorden: eenzaamheid, zingeving
Samenvatting: Eenzaamheid is voor veel mensen een herkenbare gesteldheid, voor de één als vervelend
moment, voor de ander als een aanhoudende last. In onze tijd wordt eenzaamheid beschouwd als een
groot maatschappelijk probleem dat moet worden bestreden. Instanties, professionals en vrijwilligers
houden zich hiermee bezig. De vraag is echter of eenzaamheid zich wel laat bestrijden en of het een
probleem is dat slechts negatief moet worden opgevat. In deze bundel wordt eenzaamheid benaderd als
iets dat bij het leven hoort. Het bestaan stelt ons voor opgaven, vragen en moeilijkheden, die ons
eenzaam of diep eenzaam kunnen maken. Deze existentiële invalshoek biedt ruimte om anders met
eenzaamheid om te gaan en ook te komen tot een positieve duiding. De fundamentele vraag is dan: Mag
een mens eenzaam zijn? Zeven auteurs uit verschillende wetenschappelijke disciplines werpen een breed
licht op deze vraag: zij zien eenzaamheid niet uitsluitend als probleem, maar ook als mogelijkheid voor
innerlijke groei, als een schrijnende toestand die ook vruchtbaar kan zijn. Zij laten zien dat eenzaamheid
niet alleen een gemis in en aan relaties is, maar ook vaak een confrontatie met angst, de dood, het eigen
innerlijk landschap. De bundel is bestemd voor ieder die direct of indirect te maken heeft met
eenzaamheid, in het persoonlijke leven of in de werkpraktijk. De bijdragen bieden handreikingen aan
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professionals, beleidsmakers, vrijwilligers en degenen die eenzaamheid aan den lijve ervaren, kortom,
aan allen die behoefte hebben aan reflectie op dit veelzijdige thema.
Meer geluk dan grijsheid : spiritualiteit van de ouderdom / Suurmond, Jean-Jacques (auteur)
Zoetermeer, Meinema, 2012
ISBN: 9789021143415
Trefwoorden: spiritualiteit, ouderdom, kwaliteit van leven
Samenvatting: De ouderdom wordt vaak als een onaantrekkelijk proces van verval gezien: ‘alles wordt
minder’. Gelukkig valt er nog heel wat meer over deze levensfase te zeggen. Zonder de problemen die
met ouder worden gepaard gaan te bagatelliseren, laat Jean-Jacques Suurmond in dit boekje zien dat er
juist een spirituele kans in verscholen ligt. Ouder worden kan worden beleefd als een spirituele weg,
waardoor de kwaliteit van leven toeneemt. Naast ‘alles wordt minder’ kan men dan tegelijkertijd zeggen:
‘ten diepste wordt alles meer dan ooit’.
Menslievende zorg : een ethische kijk op professionaliteit / Heijst, A. van
Kampen, Klement, 2006
ISBN: 9077070397
Trefwoorden: ethiek, zorg, zorgvisies, professionaliteit, zorgethiek, analyse
Samenvatting: Verbeteringen in de sector van de cure en de care worden gezocht in meer geld of meer
regels. Volgens van Heijst is een kwalitatief andere kijk op zorg en professionaliteit nodig. Haar zorgvisie
en analyse zijn gebouwd op drie pijlers: de zorgethiek, het denken van Hannah Arendt over de menselijke
conditie, en de presentietheorie van Andries Baart.
Mentaal welbevinden in de zorg thuis : startpunt voor innovatie / Huizing, Wout; Tromp, Thijs;
Cuijpers, Mariëlle; Ubels, Gerdienke
Utrecht, Actiz, 2012
Trefwoorden: welbevinden, thuiszorg
Samenvatting: De brochure gaat in op vragen als wat is mentaal welbevinden, hoe kun je eraan werken,
en wie zijn daarbij betrokken? De antwoorden staan in de specifieke context van de Zorg thuis, je bent als
zorgverlener/-aanbieder immers te gast in het leven en in de buurt van de cliënt.
Werken aan mentaal welbevinden blijkt een startpunt voor innovatie te zijn: het is een kernpunt voor
goede zorg en goede samenwerking in de buurt. Visievorming op dit vlak draagt bij aan ondernemerschap
en identiteit van de zorgorganisatie: welke rol spelen we in de samenleving, wat kunnen we betekenen
voor onze cliënten en voor onze partners, wat ondernemen wij en met wie willen wij ons verbinden?
Eens te meer blijkt dat aandacht voor mentaal welbevinden geen extraatje is in de zorg; het is het hart
van de zorg. Zorgorganisaties die zich op dit vlak deskundig, geïnspireerd en ondernemend tonen, geven
mee vorm aan een waardevolle toekomst van de zorg thuis.
Met het oog op het einde : overwegingen en praktische aanwijzingen voor de laatste levensreis / Post,
Doeke (redactie)
Zoetermeer, Meinema, 2013
ISBN: 9789021143354
Trefwoorden: levenseinde, ethiek, stervensbegeleiding, wilsverklaringen
Samenvatting: We leven steeds langer; de discussie over een zinvolle en waardige dood en vooral een
waardig levenseinde neemt toe. De grote vraag is hoe de patiënt zelf zijn reiswijzer invult. De
mogelijkheden van de geneeskunde groeien nog jaarlijks. Het lijkt of de dood steeds meer wordt
bevochten, ook als dat groot lijden met zich meebrengt. Willen we dat?
De auteurs van dit boek willen ons bewust maken van de noodzaak om al in gezonde dagen keuzes te
maken. Welke beslissingen moeten we nemen om de regie in eigen hand te houden? Hoe zet ik die keuzes
om in een wilsverklaring? Hoe bespreek ik dat met mijn familie en de huisarts?
Met het oog op het einde staat stil bij de betekenis van kwetsbaarheid, lijden en dood en geeft informatie
over hoe wij daar als samenleving mee om willen gaan.
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Met lege handen : lesbrieven aan werkers in de ouderenzorg / Broers, Arjan
Zoetermeer, Meinema, 1998
ISBN: 9021137372
Trefwoorden: levensvragen, zingeving, ouderenzorg, helpenden, verzorgenden, EVV'ers,
verpleegkundigen, werkboeken, lesbrieven, christendom
Samenvatting: De lesbrieven in dit boek geven werkers in de ouderenzorg ondersteuning bij het omgaan
met levensvragen van bewoners en zichzelf. De publicatie bevat heldere en beeldende teksten om eerst
door te lezen en daarna te bespreken met collega's. De gespreksvragen sluiten aan bij het dagelijks werk.
Met ouderen in gesprek over levensvragen. Tien lesbrieven over levensvragen en zingeving voor
zorgverleners in de ouderenzorg / Mulder, Marcelle; Scheeres-Feitsma, Trijntje
[S.l.], [s.n.], 2010
Trefwoorden: levensvragen, zingeving, ouderenzorg, zorgverleners, lesbrieven, geestelijk verzorgers,
teamleiders, maatschappelijk werkers, psychologen, algemeen
Samenvatting: Een publicatie met tien lesbrieven over veel voorkomende levensthema’s in de
ouderenzorg. De lesbrieven zijn bedoeld om met zorgverleners (verzorgenden, helpenden,
activiteitenbegeleiders en anderen) stil te staan bij levensvragen van kwetsbare ouderen. Doel is het
vergroten van hun kennis en mogelijkheden om levensvragen van cliënten te herkennen en er
ondersteunend op in te gaan. De korte en overzichtelijke lesbrieven zijn geschikt om na een korte
voorbereiding te gebruiken als onderdeel van een werkoverleg, teamoverleg of als klinische les. Zowel
geestelijk verzorgers als teamleiders en andere professionals kunnen de taak van gespreksleider vervullen.
De levensgebieden die aan de orde komen zijn: aandacht, zinverlies, afhankelijkheid, onmacht, veiligheid,
grenzen, familiebanden, seksualiteit, je leven vergeten, sterven en gedenken.
Mijn leven in kaart : met ouderen in gesprek over hun levensverhaal / Huizing, Wout; Tromp, Thijs
Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2007
ISBN: 9789031351497
Trefwoorden: ouderen, levensverhalen, trainers, geestelijk verzorgers, vrijwilligers, handleidingen,
algemeen
Samenvatting: Een handleiding over de levensverhaalmethode. Het doel van de methode is om samen met
ouderen in de ouderenzorg levensboeken te maken. Bij de handleiding worden themakaarten geleverd,
waarmee op gestructureerde manier met ouderen in gesprek gegaan kan worden over hun levensverhaal.
Tevens biedt de methode achtergrondinformatie over het belang en de effecten van levensverhalen.
Module respectvol omgaan met geloof en levensovertuiging in de thuiszorg / Laheij, José H.W.M.
[S.l.], Odyssee Organisatieontwikkeling, 2002
Trefwoorden: levensbeschouwingen, spiritualiteit, religie, thuiszorgmedewerkers, verzorgenden,
verpleegkundigen, trainers, opleiders, algemeen, werkboeken
Samenvatting: Het doel van deze cursus is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij verplegenden
en verzorgenden in de thuiszorg om respectvol om te kunnen gaan met de levensvisie van cliënten. De
cursist ontwikkelt kenis en inzicht in religies en levensovertuigingen, vaardigheden om hiermee respectvol
te kunnen omgaan en besef van de eigen attitude. Daarnaast leert de cursist levensvragen van cliënten te
herkennen en hierbij begeleiding te bieden.
De cursus duurt vijf dagen en bestaat uit een werkboek voor cursisten en een docentenhandleiding.
Daarnaast maakt het boek 'Geloven in zorg' van M. Steemers onderdeel uit van de lesstof .
Thuiszorginstellingen kunnen via de SGL een trainer vragen de cursus te komen geven. Er bestaat een
mogelijkheid om hiervoor subsidie aan te vragen bij de SGL.
Nieuw handboek geestelijke verzorging / Brongers, Piet; Buuren, Ari van; Doolaard, Jaap; ... [et al.]
(red.)
Kampen, Kok, 2009
ISBN: 9789043510257
Trefwoorden: pastorale zorg, geestelijke verzorging, historisch, ontwikkeling, ziekenhuizen, geestelijke
gezondheidszorg, revalidatiecentra, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg
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Samenvatting: In 1996 verscheen de eerste editie van het Handboek Geestelijke Verzorging, dat in een
grote behoefte bleek te voorzien. Een groot aantal gerenommeerde personen uit het veld hebben aan
deze volledig herziene uitgave meegewerkt, waardoor het een echt handboek is geworden, met zowel
aandacht voor en vanuit de praktijk, als voor de positie en ontwikkeling van de beroepstak in het
algemeen.
No act of love is ever wasted : the spirituality of caring for persons with dementia / Thibault, Jane
Marie; Morgan, Richard L.
Nashville, Upper Room Books, 2009
ISBN: 9780835899956
Trefwoorden: dementie, dementiezorg, mantelzorg, spiritualiteit
Samenvatting: This book will present caregiving as a spiritual path for caregivers and persons with
Alzheimer's disease or other forms of dementia. The book holds special significance for the growing
number of caregivers who have loved ones diagnosed with these diseases of the brain. It will show how
caregiving can move beyond a medical model to a person centred model of care. It offers spiritual help for
those struggling with the 36 hour a day care at home for loved ones, or who place them in care facilities.
It makes it clear that caregiving can be a ministry of love by "being present" and creating new styles of
worship. It offers hope to burdened caregivers that there is spiritual help for the challenges they face.
Omzien naar volwaardig leven : de intramurale ouderenzorg vanuit mijn bed bekeken / Niessen, Jos
H.E.
Utrecht, SWP, cop. 1995
ISBN: 90-6665-162-8
Trefwoorden: verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ouderenzorg, zingeving
Samenvatting: De auteur schrijft vanuit zijn eigen ervaring over het leven in een verzorgingstehuis. De
overgang van huis naar verzorgings- en later naar verpleegtehuis betekent een breuk met een bekende
leefwijze.
Op zoek naar een mens : verhalen over ouderen en zorg / Erp, Leo van
Den Haag, Het Tweede Gezicht, 2011
ISBN: 9789461410030
Trefwoorden: veroudering, ouderen, zorg, verhaal, patiënten, familie, zorgverleners
Samenvatting: In dit boek staan bijzondere verhalen. Ze laten de lezer gevoelens zien van patiënten,
familie en de zorgverlener. Het boek geeft de ouder wordende mens een gezicht. De verhalen ontroeren
en raken en zijn voor vele onder ons herkenbaar. Leo schrijft vanuit zijn hart helder en duidelijk en
daarom is het net of je er steeds bij bent. Je kunt niet om de verhalen heen. Leo van Erp gebruikt het
dubbele perspectief van de zorgvragen en zorgverlener. Op zoek naar een mens geeft beiden een gezicht,
het is prachtig, lief, ontroerend en confronterend. Het is een aanrader voor iedereen die te maken heeft
met het ouder worden of met de zorg van ouder wordende familieleden en vrienden.
Op zoek naar zin : een cursus over het eigen levensverhaal voor bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen : handleiding en draaiboek voor begeleiders / Asch, Iris van; Lange, Jacomine de;
Pot, Anne Margriet; Raaijmakers, Marlène; Gouw, Anita de
Utrecht, Trimbos-instituut, 2011
Trefwoorden: verzorgingshuisbewoners, verpleeghuisbewoners, zingeving, levensvragen, levensverhalen,
cursussen, draaiboeken, begeleiding, verzorgenden, verpleegkundigen
Samenvatting: Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen vormen een kwetsbare groep en hebben een
verhoogd risico om depressief te worden. Er is een groeiend besef dat zorginstellingen niet alleen
aandacht moeten hebben voor goede lichamelijke zorg maar zich ook moeten richten op het mentaal
welbevinden van hun bewoners. In deze cursus worden belangrijke gebeurtenissen uit het eigen verleden
op een rij gezet waardoor de cursist soms ineens een rode draad ontdekt in zijn of haar leven. Door samen
met andere cursisten terug te kijken op deze gebeurtenissen, komen de deelnemers tot nieuwe inzichten.
Op die manier vinden zij voor zichzelf antwoorden op zingevingsvragen en ontstaat weer een nieuw
perspectief op de toekomst.
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Op zoek naar zin : een cursus rond het eigen levensverhaal voor ouderen met depressieve klachten :
begeleidersmap / Franssen, José; Bohlmeijer, Ernst
Utrecht, Trimbos-instituut, 2003
Trefwoorden: levensverhalen, depressies, zingeving, cursusmaterialen, ouderenadviseurs,
preventiewerkers, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, trainers, handleidingen
Samenvatting: Een complete handleiding om een cursus voor mensen vanaf 55 jaar met lichte of matige
depressieve klachten te geven. Door verlieservaringen en de eindigheid van het (eigen) leven kan de
betekenis en zin van het leven verdwijnen. De cursus bestaat uit minimaal 12 bijeenkomsten en is erop
gericht om de kwaliteit van leven van ouderen met lichte om matige depressieve klachten te verbeteren.
Centraal element is om een positief antwoord te vinden op de vraag wat de betekenis van het eigen leven
is. Het materiaal is ontwikkeld door het Trimbos Instituut in samenwerking met een zestal GGZinstellingen.
Oud maar niet af : reflecties over ouder worden in onze cultuur / Mulders, Paul; Körver, Sjaak
Nijmegen, Valkhof Pers, 2006
ISBN: 9056252089
Trefwoorden: veroudering, zingeving, levensvragen
Samenvatting: Vanuit verschillende gezichtspunten en perspectieven, zoals theologie, filosofie,
gerontologie en spiritualiteit, worden door verschillende auteurs inzichten en samenhangen gegeven die
de lezer helpen zich op zijn eigen vragen over ouder worden en oud zijn te oriënteren.
Oud worden hoe doe je dat? : ervaringsdeskundigen aan het woord / Bedee, K.; Bedee, K.; Buning, M.;
Levita, D.J. de; ... [et al.] (samenst.)
[S.l.], Papieren Tijger, 2004
ISBN: 9067281530
Trefwoorden: veroudering, hoogbejaarden, ouderen, ervaringsliteratuur
Samenvatting: In dit boek vertellen 34 ouderen tussen de 65 en 97 jaar hun ervaringen met het ouder en
oud worden. ‘Oud worden is van ons allemaal’ zegt samenstelster Kor Bedee. Voor sommigen geldt dat ze
geen tijd hebben om oud te worden, anderen zijn bezig met vragen als ‘hoe lang heb ik nog’ of ‘ hoe lang
moet het nog’? Met illustraties van Peter van Straten.
Ouder worden voor beginners / Richmond, Lewis
Amersfoort, Inspiread, 2012
ISBN: 9789045313115
Trefwoorden: veroudering, leeftijd, beperkingen, emoties, spiritualiteit
Samenvatting: In Ouder worden voor beginners erkent Lewis Richmond dat als de leeftijd vordert, mensen
angst, woede en verontwaardiging voelen. Ze worden geconfronteerd met hun ouder wordende, minder
goed functionerende lichaam en piekeren meer over het grote onbekende dat na de dood op hen wacht.
Maar hiertegenover, stelt Richmond, staat dat veroudering ok vreugde en nieuwe kansen in houden.
Over de drempel : geestelijk ontwaken in een hospice / Jonathan (auteur)
Oldeberkoop, Tattwa, 2012
ISBN: 9789076407470
Trefwoorden: overlijden, spiritualiteit, kwaliteit van leven
Samenvatting: Mevrouw Veldman valt op straat, blijkt kanker te hebben, raakt verlamd, wordt blind en
belandt in een hospice.
Desondanks noemt zij zichzelf de rijkste vrouw van de wereld en ervaart zij haar laatste weken op aarde
als de mooiste uit haar bestaan. Hoe kan dit? Wat ervaart zij?
Samen praten Jonathan en mevrouw Veldman diepgaand én lichtvoetig over God, liefde, licht, haar leven
en haar overlijden. Over de drempel is een ode aan het leven en aan het sterven!
Het laat je als lezer nadenken over de kwaliteit van je bestaan en de naderende ‘dood’, die ons allen
wacht.
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Palliatieve zorg : de kunst van er zijn / Waling-Huijsen, Marianne
DAMON, 2004
ISBN: 9789055735037
Trefwoorden: palliatieve zorg, mantelzorg, vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren, mantelzorgers,
handboeken, algemeen
Samenvatting: Een handboek voor mantelzorgers en vrijwilligers die palliatieve zorg verlenen. Dit boek
beantwoordt vragen als: 'Wat betekent het om palliatieve zorg te verlenen als niet- beroepskracht?', 'Wat
is goede palliatieve zorg?', 'Wat is, naast de lichamelijke verzorging, de inhoud van de geestelijke
begeleiding?' en 'Hoever gaat palliatieve zorg?'. Het boek belicht de spirituele en ethische kant van
palliatieve zorg en is voorzien van voorbeelden en praktische adviezen.
Plezierig oud worden met levenservaring als krachtbron gids voor ouderen die willen leren van elkaar
Utrecht, Vilans, 2007
Trefwoorden: veroudering, levensloopbeleid, levensloop, kwaliteit van leven, vrijwilligers, ouderen,
sociaal-cultureel werkers, activiteitenbegeleiders, werkboeken, algemeen
Samenvatting: Plezierig oud worden, dat is het doel van het levenslesprogramma . Veel ouderen hebben
levenswijsheden ontwikkeld of levenslessen opgedaan die van waarde zijn. Als krachtbron voor zichzelf,
maar ook - vaak zonder erbij stil te staan - voor anderen. Het levenslesprogramma brengt ouderen bij
elkaar, om elkaar te stimuleren en samen te werken aan prettiger, zelfbewuster oud worden; met meer
plezier, meer levenskunst. In deze gids wordt beschreven wat het levensprogramma inhoudt en wat de
basisstappen voor het organiseren van een levenslesbijeenkomst zijn.
Reflectie en participatie in zorg / Abma, Tineke; ... [et al.] (red.)
Den Haag, Boom Lemma uitgevers, 2010
ISBN: 9789059315976
Trefwoorden: reflectie, participatie, ethiek, dialogisch werken, empowerment, patiëntenparticipatie,
niet-aangeboren hersenletsel, zorg, ouderenzorg, zorg voor chronisch zieken
Samenvatting: Reflectie en participatie zijn onlosmakelijk verbonden met onze hedendaagse samenleving.
We worden geacht verantwoording af te leggen, keuzen te motiveren, we willen stem hebben en regie
voeren. Dat vraagt om een interactieve houding en dialoog tussen benadering van ethiek en onderzoek.
Dit boek laat zien hoe hieraan concreet gestalte is te geven met voorbeelden uit de psychiatrie,
ouderenzorg en chronische zorg.
Reisgids levenskunst : een handreiking rond zingeving van VDZ Nederland voor management en
cliëntenraden van zorginstellingen / Beke, G.; Teerink, F.; Gennip, T. van
Utrecht, VDZ Nederland, 2005
ISBN: 9080877123
Trefwoorden: ouderen, zingeving, ouderenzorg, geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders,
kwaliteitsfunctionarissen, managers, beleidsmedewerkers, bestuurders, trainers
Samenvatting: Handreikingen voor management en cliëntenraden in zorginstellingen voor ouderen met als
doel meer aandacht te schenken aan de invulling en zingeving van het leven van hun bewoners. De
vereniging van directies in de zorgsector (VDZ Nederland) heeft hiervoor hulpmiddelen trachten aan te
reiken: een "Reisgids Levenskunst" en een "Map Reisbescheiden" voor het management en cliëntenraden
van zorgcentra.
Reispakket mentaal welbevinden : op weg naar meer kwaliteit van leven voor de cliënt / Begemann,
C.; Boers, H.; Cuijpers, M.; Jagt, G.; Klare, J. (auteur)
Utrecht, Vilans, 2012
ISBN: 9789088391125
Trefwoorden: ouderenzorg, kwaliteitsbevordering, welbevinden, kwaliteit van leven, ouderen
Samenvatting: Zorgmedewerkers in de ouderenzorg willen voor hun cliënten het allerbeste. Ze willen zorg
bieden die voldoet aan de landelijk vastgestelde Normen voor Goede Zorg. In die zorg krijgt het mentaal
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welbevinden van cliënten steeds meer aandacht. Met het reispakket Mentaal Welbevinden biedt Vilans u
een aantal praktische tools om aan het mentaal welbevinden van uw cliënten meer aandacht te schenken.
Resilience in aging : concepts, research, and outcomes / Resnick, Barbara; Gwyther, Lisa P.; Roberto,
Karen A. (ed.)
New York, Springer, 2011
ISBN: 9781441902313
Trefwoorden: ouderen, weerbaarheid, religie, spiritualiteit, dementie, kwaliteit van leven
Samenvatting: This book offers evidence-based theory, clinical guidelines, case examples, and real-world
interventions so professional readers can make the best use of this powerful tool, whether one’s clients
are in the office or in long-term care, in need of physical or psychological support, "worried well" or
seriously ill. The book’s coverage extends across disciplines and domains, including: Cultural and ethnic
perspectives on resilience in aging. Resilience on the job for the older worker. Resilience and personality
disorders. Fostering resilience in chronic illness. Using the arts to promote resilience in persons with
dementia. Policies to support resilience in an aging society. A resilience-building crisis response team.
This wide-ranging lifespan approach gives Resilience in Aging particular relevance to the gamut of
practitioners in elder care, including health psychologists, neuropsychologists, clinical psychologists,
psychiatrists, social workers, geriatricians, family physicians, nurses, and occupational and physical
therapists.
Ruimte voor geestelijke verzorging in het Martini Ziekenhuis Groningen / Holsappel, Jorien; Jutte,
Marieke; Zock, Hetty
Tilburg, KSGV, 2010
ISBN: 9789075886436
Trefwoorden: ziekenhuizen, geestelijke verzorging, zingeving, religieuze beleving, religieuze ruimten,
inrichten
Samenvatting: In deze uitgave wordt een ontwerp voor geestelijke verzorging gepresenteerd dat aansluit
bij actuele ontwikkelingen in zorg en zingeving. Het ontwerp behelst niet alleen de geestelijke zorg zelf,
maar komt ook terug in de bouwkundige vormgeving van de ‘zingeving-ondersteunende ruimtes’ in het
Martini Ziekenhuis: de kapel, het stiltecentrum, de bezinningsruimte en de ‘bakens van bezinning’.
Ruimte voor verlies : geestelijke verzorging in de psychiatrie / Muthert, Hanneke
Tilburg, KSGV, 2012
ISBN: 978-90-75886-45-0
Trefwoorden: geestelijke verzorging, psychiatrie, verlies, zingeving
Samenvatting: Mensen met ernstige psychiatrische beperkingen ervaren diepingrijpende verliezen.
Hanneke Muthert presenteert een model dat deze vaak veronachtzaamde verlieservaringen inzichtelijk
maakt. Met gevalsbeschrijvingen verduidelijkt zij hoe zorgdragers met behulp van dit model niet alleen
gevoeliger worden voor deze verlieservaringen, maar ook voor de existentiële antwoorden die mensen
daarop geven.
Alle verdere informatie vindt u op de website van het KSGV: www.ksgv.nl, of kunt u telefonisch verkrijgen
op: (013) 466 33 42.
Signalering in de palliatieve fase : denk- en werkmethode voor verzorgenden : stappenplan en
signaleringskaarten : achtergrondinformatie zorgproblemen
Groningen, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), 2011
Trefwoorden: signalering, palliatieve zorg, werkprocessen, verzorgenden, levenseinde, zorgverleners,
methoden, algemeen
Samenvatting: De box is een denk- en werkmethode voor verzorgende die zorg verlenen aan mensen in
hun laatste levensfase. De methode helpt bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de
belangrijkste zorgproblemen en is toe te passen tijdens de directe zorg aan zorgvragers, maar ook bij de
voorbereiding van een multidisciplinair overleg of zorgleefplan-bespreking.
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Spiritualiteit en zingeving in de gezondheidszorg
Kampen, Kok, 2004
ISBN: 9043509426
Trefwoorden: spiritualiteit, zingeving, gezondheidszorg
Samenvatting: Er is een tegenbeweging zichtbaar aan het worden in de gezondheidszorg die aandacht
vraagt voor de geestelijke component van: spiritualiteit en zingeving. In deze uitgave wordt vanuit diverse
invalshoeken een bijdrage geleverd aan verdere discussie hierover. Er zijn bijdragen over interactie
zorgvrager/zorgverlener, beleid en kwaliteit, de spiritualiteit van de professional en de plaats van
spiritualiteit en meditatie in de begeleiding van zieke mensen.
Spiritualiteit en zorgverlening / Middelaar, Piet van
Tielt, Lannoo, 2006
ISBN: 90-209-6493-3
Trefwoorden: zorgverlening, spiritualiteit, hulpverlener-cliëntrelatie
Samenvatting: Pleidooi voor meer warmte en engagement in relaties in de zorg. Tegenover het
instrumenteel, product- en marktgericht denken in de gezondheidszorg pleit de auteur voor een
relationele zorg die uitgaat van een mens-betrokken zorgvisie. Humane zorg is slechts mogelijk door het
aangaan van een engagement. Juist de zorgafhankelijke, de gekwetste en kwetsbare mag verwachten om
met respect en barmhartigheid te worden behandeld.
Spiritualiteit in de eerstelijns verpleegkunde : zorg met handen, hart en ziel / Leeuwen, Elma van
(auteur)
Apeldoorn, [s.n.], 2012
Trefwoorden: spiritualiteit, eerstelijnszorg, verpleegkunde
Samenvatting: In deze scriptie hebben we gekeken naar de betekenis en plaats van spiritualiteit in de
eerstelijns verpleegkundige zorg. In hoofdstuk 1 hebben we verschillende mensbeelden besproken met
daarin de plaats van spiritualiteit en de daaruit voortvloeiende visie op zorg. We zagen dat in een
holistisch mensbeeld spiritualiteit een rol heeft in het functioneren van de mens als geheel. In hoofdstuk 2
hebben we de rol van spiritualiteit bekeken wanneer het bestaan kwetsbaar wordt. Hier gingen we in op
de waarde en betekenis die spiritualiteit heeft voor elk mens in het proces van zingeving en hoe
spiritualiteit verborgen kan zijn. Ook zagen we dat de levensvraag verborgen kan zijn in een hulpvraag. In
hoofdstuk 3 hebben we ons gericht op spiritualiteit als verpleegkundige zorgtaak. De focus ligt met name
op ouderen en chronisch zieken in de eerstelijnszorg. Vanuit hun perspectief hebben we naar het belang
van spirituele zorg gekeken. Ook vanuit het zorgverlenerperspectief is naar spiritualiteit gekeken en we
zien een kloof tussen theorie en praktijk. Vanuit het economisch perspectief is er de wil tot meetbare,
geprotocolleerde zorg die een stempel drukt op de plaats van spiritualiteit in de zorg.
Spirituality and aging / Atchley, Robert C.
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2009
ISBN: 9780801891199
Trefwoorden: ouderen, veroudering, spiritualiteit, levensvragen
Samenvatting: A spiritual life, one focused on personal growth and deep human experience, is a major
focus and motivator for people over the age of forty. Yet there is a marked lack of rigorous academic
study of spirituality's importance in the lives of aging people. Robert C. Atchley remedies this problem by
developing complex concepts and language about spirituality. The book is divided into three sections, with
the first providing basic frames of reference for examining spirituality and aging, such as the nature of
spirituality, spiritual development, and the spiritual self. Atchley next focuses on two dimensions of
spirituality that are likely to manifest later in life: becoming a sage (developing the capacity to bring
spiritual light to everyday issues) and serving from spirit (creating opportunities for service that are rooted
in spirituality). The last section illustrates how spirituality informs other aspects of late life, such as
psychological coping and the experience of dying and death.
Spirituality and personhood in dementia / Jewell, Albert
London, Kingsley, 2011
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ISBN: 9781849051545
Trefwoorden: dementie, spiritualiteit, persoonlijkheid, identiteit, christendom, boeddhisme
Samenvatting: Offering an inter-disciplinary approach to spirituality and personhood in dementia care, the
contributors to this book are leading practitioners and researchers in the field. They provide both a
theoretical structure and a practical understanding of the essential role that spirituality can play in the
affirmation of personhood and identity, and of ways in which the spiritual well-being of people with
dementia can be nurtured. This thought-provoking book includes chapters approaching the subject from
Christian and Buddhist perspectives, discussion of inter-faith relations, and of what spirituality might
mean for those not part of any faith tradition.
Sprekende handen : een methodiek voor ontmoetingsgroepen met dementerende mensen / Irik,
Paula; Maijer - Kruijssen, Irene
[S.l.], Bohn Stafleu Van Loghum, 2010
Trefwoorden: dementie, ontmoeting, bijeenkomsten, handen, activiteitenbegeleiders, geestelijk
verzorgers, verzorgenden, zorgverleners, draaiboeken, methoden
Samenvatting: Een uniek werkboek met een methodiek voor ontmoetingsgroepen met en voor
dementerende mensen, wonend op psychogeriatrische afdelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Sprekende handen is een methodiek, een werkboek, voor ontmoetingsgroepen met dementerende
mensen. In 46 uitgewerkte programma’s voor groepsbijeenkomsten wordt aangesloten bij de stromingen in
de ouderenzorg die de beleving van oudere mensen zelf en de aandacht voor hun eigen levensverhaal
centraal stellen. Voorbeelden van onderwerpen zijn (alles rondom handen): groene vingers, muziek,
dragen en gedragen worden, pleisters plakken, zieken verzorgen, handwerk en handenarbeid, handen van
vader en moeder.
Staan in het einde : over het beamen en verdiepen van de ouderdom / Andriessen, H. (auteur)
Zoetermeer, Meinema, 2009
ISBN: 9789021142197
Trefwoorden: spiritualiteit, zingeving, ouderdom
Samenvatting: Thema’s als verwondering en verdriet, lijden en dood, eigenwijsheid en eigenwaarde
vinden hun eenheid en samenhang in het overkoepelende thema ‘in het einde staan’. Wanneer de
ouderdom intreedt, gaat het om het leven in zijn geheel, over de nieuwe taken die deze leeftijd met zich
meebrengt, over verzoening en het overstijgen van onze levenstijden.
Symbolisch bewustzijn, een dynamische kracht : de rol van de verbeelding binnen de geestelijke
begeleiding van ouderen / Körver, Sjaak; Mulders, Paul
Nijmegen, Valkhof Pers, 2007
ISBN: 978-90-5625-268-7
Trefwoorden: ouderen, geestelijke verzorging, bewustzijn, spiritualiteit
Samenvatting: Boek over de rol van verbeelding binnen de geestelijke begeleiding van ouderen (met name
ouderen die dement zijn of anderszins gehandicapt zijn), bedoeld voor geestelijk begeleiders, pastores,
predikanten en geestelijk verzorgers. Als tegenhanger voor een soms te rationele inkleuring van
communicatie van ouderen laat dit boek zien hoe poëzie, sprookjes, muziek en verhalen een rol kunnen
spelen om ouderen meer in contact te kunnen laten komen met het transcendente.
Thuis zijn : staan voor waardige zorg : bestuurders aan het woord en verpleeghuizen in beeld /
Klinkenberg, Tineke van den; Willemse, Hetti
Bilthoven, Vereniging Het Zonnehuis, 2010
ISBN: 9789081412537
Trefwoorden: verpleeghuizen, management, zorgkwaliteit, besluitvorming
Samenvatting: Verslag van een aantal prikkelende interviews met een tiental bestuurders en directies van
verpleeghuizen over hun ‘heilig vuur’ en hun zorgen om ‘waardige zorg’ te realiseren. De rol van de
bestuurder brengt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee; ze nemen beslissingen
die van invloed zijn op het leven van mensen die kwetsbaar zijn en vaak in hun laatste levensfase
verkeren.
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Tien woorden van zorg : op zoek naar evenwicht / Broers, Arjan
Zwolle, PCOB, 2005
Trefwoorden: zorg, afhankelijkheid, religie, levensvragen
Samenvatting: Tien woorden van zorg wil een handreiking geven om na te denken en in gesprek te komen
over uw eigen opvattingen over en angsten voor zorg en afhankelijkheid. Het is gebaseerd op de tien
geboden uit de Bijbel.
Tijd voor de ziel : spiritualiteit en zingeving vanuit psychotherapie / Leijssen, Mia
Lannoo, 2007
Trefwoorden: zingeving, spiritualiteit, psychotherapie
Samenvatting: Ondanks de materiële overvloed en de talloze kicks op zintuiglijk gebied, voelen veel
mensen een zeker gemis. Omdat hogere waarden zoals schoonheid, waarheid, goedheid en liefde te
weinig plaats krijgen, dwaalt de mens steeds verder af van innerlijke rust. Dit uit zich in symptomen als
depressie, angst, verslavingen, eetstoornissen, zinloos geweld...
De 'ziel' is de ankerplaats van de diepste waarden die een mens koestert. Op zoek gaan naar je ziel
betekent op zoek gaan naar het diepste van jezelf. Met dit boek kan de lezer zelf ervaren wat er gebeurt
als er tijd voor de ziel wordt gemaakt. Hij of zij krijgt de kans om eigen bronnen van inspiratie te
ontdekken en vormen van zingeving te ontwikkelen die aansluiten bij de persoonlijke mogelijkheden en de
eigen levenscontext.
Aan de hand van de ervaringen uit haar lange carrière als psychotherapeute en hoogleraar in de
psychologie laat Mia Leijssen zien hoe ieder van ons een helder inzicht kan verwerven in wat wezenlijk is
in het leven. Uit de voorbeelden in het boek kan de lezer moed en inspiratie putten om de eigen waarheid
onder ogen te zien en daarnaar te handelen.
Tja, wat zal ik zeggen ... : met cliënten in gesprek over spiritualiteit / Taylor, Elizabeth Johnston; Wal,
Peterjan van der; Wijngaard, Janco
Zoetermeer, Boekencentrum Uitgevers, 2010
ISBN: 9789023924531
Trefwoorden: werkboeken, handleidingen, algemeen, zorgpersoneel, vrijwilligers, levensvragen, coping,
spiritualiteit, zingeving, ouderen
Samenvatting: Dit praktische boek helpt zorgverleners, welzijnswerkers en vrijwilligers te reageren op
levensvragen van hun cliënten. Het boek brengt kennis uit de psychologie en psychiatrie, de geestelijke
verzorging en de verpleegkunde samen. De lezer leert de theorie in praktijk te brengen, dankzij
voorbeelden en oefeningen.
Dit boek (inclusief dvd) is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever. De dvd is eveneens los verkrijgbaar bij
het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Zie bestelinformatie.
Boek inclusief DVD rechtstreeks bestellen bij de uitgever:
http://www.zonnehuisgroep.nl/tja/
Treffpunkt Senioren : fantasievolle Ideen für Gruppennachmittage / Rothmund, Paula
Freiburg, Lambertus, 2011
ISBN: 9783784120027
Trefwoorden: ouderen, activiteiten, activiteitenbegeleiding, activiteitenbegeleiding, ouderenzorg,
opvang, groepen, algemeen, methoden
Samenvatting: Dieser Band bietet eine umfangreiche Auswahl origineller Ideen zur Seniorenaktivierung.
Das Buch ist eine Fundgrube für PraktikerInnen und Betreuungskräfte in der stationären (aber auch der
ambulanten) Altenhilfe, die auf der Suche sind nach (neuen) Ideen für unterhaltsame und lehrreiche
Gruppenangebote.
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Tsja, wat nu? : emoties horen bij de zorg! / Bromberger, N.
Utrecht, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), 2001
ISBN: 9050509037
Trefwoorden: emotionele belasting, verzorgenden, verwerking
Tuin van belofte : het alfabet van de zorg voor het hart van aandacht tot zingeving : een zoektocht
naar de bron van het leven / Dinteren, Nenette van
Amsterdam, Milarepa, 2006
ISBN: 978-90-805823-8-5
Trefwoorden: verpleeghuisbewoners, verpleging, zingeving, levensvragen
Samenvatting: Boekje over bewoners van een verpleeghuis waarin de schrijfster aan de hand van
alfabetisch geordende kernwoorden van de zorg illustreert, waarin de zin in de zorg schuilgaat. De
schrijfster is geestelijk verzorger en kunstenares.
Tussen de regels : psychotherapeutische vaardigheden voor pastoraat en geestelijke verzorging /
Bodisco Massink, Jan (auteur)
Tilburg, KSGV, 2013
ISBN: 9789075886474
Trefwoorden: psychotherapie, pastorale zorg, geestelijke verzorging
Samenvatting: Jan Bodisco Massink werkt als predikant en als psychoanalyticus. Op het unieke snijvlak van
beide professies ontwikkelde hij vaardigheden en inzichten die hij in talloze begeleidingen en cursussen
over wist te brengen aan vele collega’s in de ggz en in de geestelijke zorg. Hun grote waardering voor zijn
methoden en theorieën leidde ertoe die op schrift te stellen, niet alleen ten behoeve van geestelijk
werkers, maar ook voor andere hulpverleners met belangstelling voor het thema religie en geestelijke
gezondheid.
Uitweg : een waardig levenseinde in eigen hand / Chabot, Boudewijn; Braam, Stella
Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2010
ISBN: 9789038893143
Trefwoorden: zelfdoding, euthanasie
Samenvatting: In dit handboek beschrijven de auteurs methoden voor zelfeuthanasie. - voor informatie:
www.eenwaardiglevenseinde.nl
Van levenskunst tot stervenskunst : over spiritualiteit in de palliatieve zorg / Leget, Carlo
Tielt, Lannoo, 2008
ISBN: 9789020976311
Trefwoorden: palliatieve zorg, overlijden, rouwverwerking, spiritualiteit, religie, levensvragen, zingeving
Samenvatting: Leget schrijft over de manier waarop zijn spirituele model van de 'innerlijke ruimte' kan
toegepast worden en hoe gewerkt kan worden bij vragen rond het levenseinde, zoals: Wat is spiritualiteit
eigenlijk en heeft het altijd met religie te maken? Hoe doe je dat nu in de praktijk, die innerlijke ruimte?
Hoe kun je aan de slag met het model in de dagelijkse zorg voor patiënten? Is het model ook te gebruiken
wanneer je met rouw te maken krijgt? Wat betekent die spirituele dimensie nu voor de omgang met
ethisch omstreden kwesties als euthanasie en palliatieve sedatie? Bestemd voor een breed publiek van
zieken en hun naasten, voor zorgprofessionals en vrijwilligers in de palliatieve sector, voor iedereen die
geconfronteerd wordt met de eindigheid van het leven.
Van ver : levensverhalen van oudere vluchtelingen en migranten in Nederland / Putte, Eveline van de
Den Haag, Appelmoes, 2009
ISBN: 9789081250993
Trefwoorden: levensverhalen, migranten, vluchtelingen, multicultureel, zorg-op-maat, taalachterstand
Samenvatting: Dit boekje is een verzameling van bijzondere verhalen van migranten en vluchtelingen in
Nederland. Kennis van de culturele achtergronden van ouderen helpt werknemers in zorg – en
welzijnsorganisaties deze ouderen beter te leren kennen en te begrijpen. Meer inzicht in de leefwereld,
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behoeften, achtergronden, ervaringen en wensen van deze mensen zal bijdragen aan het leveren van zorg
op maat.
Het boekje is het resultaat van het levensverhalenproject “Van Ver”, geïnitieerd door de Empowerment
Foundation.
Verborgen diepte : zorgen voor de spiritualiteit van ouderen met dementie / Vandenhoeck, Anne;
Clercq, Heidi De; Fivez, Bart
Leuven, Davidfonds, 2008
ISBN: 9789058265593
Trefwoorden: spiritualiteit, ouderen, dementie, pastorale zorg, competenties, pastoraal werkers
Samenvatting: Het aantal dementerende ouderen in Vlaanderen neemt toe. Dat vraagt om
gespecialiseerde zorg. Ook pastorale zorg in de woon- en zorgcentra moet afgestemd zijn op de fase van
dementie en de spirituele noden en behoeften van ouderen met dementie. Het boek biedt een grondige
reflectie op pastor zijn en pastorale zorg binnen de context van een woon- en zorgcentrum, maar ziet de
zorg voor de spirituele dimensie ook als een taak voor iedere zorgverlener. Tevens bevat het boek
concrete werkvormen en praktijkvoorbeelden.
Verdichte zorg / Nijs, Luc
[S.l.], [s.n.], 2011
ISBN: 9789078039181
Trefwoorden: geestelijke verzorging, zorg, poëzie, levensvragen, religie, spiritualiteit
Samenvatting: De gedichten in deze bundel zijn tot stand gekomen in samenspraak met het werk van de
auteur als geestelijk verzorger in de zorgsector en als psychotherapeut. Het eerste deel is een mozaïek
van de verschillende gezichten die het leven aan kan nemen wanneer het pijn gaat doen. De gedichten in
het tweede deel verbinden de belangrijkste christelijke feesten van Kerstmis tot Pinksteren met de eigen
ervaring. De gedichten kunnen te allen tijde in een stil moment gelezen worden, alleen of samen. Ze
nodigen uit om even tot bezinning te komen, te relativeren of om nieuwe inspiratie op te doen. En soms
zijn ze aanleiding om weer in gesprek te gaan.
Verlossers naast God : dokters en euthanasie in Nederland / The, Anne-Mei
Amsterdam, Thoeris, 2009
ISBN: 9789072219893
Trefwoorden: euthanasie, artsen
Samenvatting: Al voordat het woord was uitgevonden, hielpen dokters hun patiënten sterven, vaak zelfs in
christelijke kringen. Uit barmhartigheid, zeggen zij zelf. Tussen het einde van de jaren zestig en het
midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw vond in Nederland een omwenteling plaats in het denken
over euthanasie. In korte tijd werd euthanasie maatschappelijk, juridisch en politiek geaccepteerd. Het
zelfbeschikkingsrecht deed zijn intrede. Nederland is een van de weinige landen waarin euthanasie in de
wet is vastgelegd. De weg naar deze wetgeving verliep echter moeizaam.
Opvallend is dat artsen zich in het publieke debat afzijdig hebben gehouden. Het debat over de
euthanasiewetgeving werd geleid door juristen en ethici. Zij waren het die zorgden voor de legalisering
van euthanasie. Maar hoe stonden de dokters hiertegenover, die de euthanasie moesten uitvoeren?
In 'Verlossers naast God' werpen artsen hun licht op de euthanasiepraktijk, nu en in het verleden.
Openhartig vertellen ze hoe ze dachten en denken over euthanasie. Dit levert een onthullend en vaak
ontroerend beeld op. Van ‘mercy killings’ naar legale euthanasie, van een verzuilde samenleving naar
openheid naar de patiënt en de opkomst van de palliatieve zorg.
Verpleegkunde en presentie : een zoektocht in dialoog naar de betekenis van presentie voor
verpleegkundige zorg / Baart, Andries; Grypdonck, Mieke
Den Haag, LEMMA, 2008
ISBN: 9789059310858
Trefwoorden: verpleegkunde, zorg
Samenvatting: Presentie en andere vormen van aandachtige en menslievende zorg maken momenteel
opgang: ze bieden theoretisch en praktisch een uitweg uit een al te bedrijfsmatig ingerichte en haastige
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zorg die bovendien met talloze regels en protocollen kort wordt gehouden. Daar gaat kwaliteit verloren
die behouden blijft als zorg óók ontwikkeld wordt vanuit relationeel denken en de wil om werkelijk aan te
sluiten bij het leven van wie op zorg is aangewezen. In dit boek worden essentiële kenmerken en aspecten
van de presentietheorie toegelicht.
Verpleegkundige zorg en spiritualiteit : professionele aandacht voor levensbeschouwing, religie en
zingeving / Leeuwen, R. van; Cusveller, B.
Utrecht, LEMMA, 2005
ISBN: 9059312899
Trefwoorden: gezondheidszorg, spiritualiteit, levensbeschouwingen, religie, zingeving, verpleegkundigen,
leerboeken, algemeen
Samenvatting: Een boek dat verpleegkundigen ondersteunt bij het verlenen van zorg bij spirituele vragen
en behoeften van patiënten en hen bewust maakt van hun eigen spiritualiteit. Onderwerpen die onder
meer aan bod komen zijn: begripsverheldering en verpleegkundige beroepsverantwoordelijkheid, de rol
van spiritualiteit in verschillende zorgcategorieën, spiritualiteit in het verpleegkundig proces, het
hanteren van de eigen spiritualiteit en spiritualiteit in kwaliteitszorg en onderzoek
Vier besturingsmodellen voor de geestelijke verzorging in de zorg : een onderzoek naar de invloed
van omgevingsfactoren op de organisatiemogelijkheden van de geestelijke verzorging in het nieuwe
zorgstelsel en de daarmee samenhangende beleidskeuzes / Gastel, L. van; Iersel, A.H.M. van
, DAMON, 2007
ISBN: 9789055737956
Trefwoorden: geestelijke verzorging, zorginstellingen, bestuur, beleid
Samenvatting: Hoewel in de Kwaliteitswet Zorginstellingen het recht op geestelijke verzorging is
opgenomen, blijkt in de praktijk een verantwoorde geestelijke verzorging op organisatorische problemen
te stuiten. De gewijzigde kostenstructuur in het nieuwe zorgstelsel heeft ertoe geleid dat de geestelijke
verzorging marginaal wordt geïndiceerd en gefinancierd. Bovendien bemoeilijkt de toenemende
extramuralisering, waarbij patiënten buiten de zorginstellingen zorg ontvangen, een passende vorm van
geestelijke verzorging. Het belangrijkste bestuurlijke vraagstuk is hoe moet worden omgegaan met de
autonomie van de zorgconsument. In deze publicatie zijn vier verschillende scenario's voor besturing
uitgewerkt, waarmee de zorginstellingen en de onderzoekers een politiek-bestuurlijke discussie willen
opstarten.
Waarden in dialoog : ethiek in de zorg / Liégeois, Axel
Leuven, LannooCampus, 2009
ISBN: 9789020985689
Trefwoorden: zorg, zorgrelaties, dwangbehandeling, vrijheidsbeperking, privacy, ethiek
Samenvatting: Met dit boek wil Axel Liégeois een algemeen ethisch kader schetsen voor de hulpverlener in
de zorgsector. Concrete antwoorden biedt het boek niet, ethische leidraden wel. Inspiratie vond de
auteur in het christendom, maar ook niet-gelovige lezers kunnen in dit boek terecht. De rode draad in het
betoog is de positie die de verschillende partners binnen een bepaalde relatie innemen. Na een inleidend
hoofdstuk over ethiek in een zorgrelatie schetst Liégeois enkele fundamenten en grondhoudingen. Daarna
ontwikkelt hij vanuit een casus een praktisch ethisch model. In de volgende hoofdstukken gaat de auteur
in op de samenwerking tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener, zorgvrager en betrokkenen.
Ten slotte besteedt hij aandacht aan de begrippen 'vrijheidsbeperking' en 'dwang', en aan het ethisch
omgaan met informatie.
Waardigheid : voor wie oud wil worden / Lange, Frits de
Amsterdam, SWP, 2010
ISBN: 9789088501098
Trefwoorden: veroudering, bejegening, ethiek
Samenvatting: Bij jong zijn hoort ‘mondigheid’ en ‘zelfontplooiing’. Waardigheid is echt iets voor oudere
mensen. Maar wat is waardig? In dit boek staat die vraag centraal. Waardigheid heeft met respect van
doen, maar ook met zelfrespect. Hoe meer van beide, des te beter zal het ouderen vergaan. De
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waardigheid van oude mensen is echter in het geding. Was de oudere ooit een patiënt voor wie gezorgd
moest worden, nu is hij de soevereine burger die zelf moet opkomen voor zijn zorg- en
voorzieningenpakket. Wat voor ouderen menswaardig is, lijkt daarmee afhankelijk te worden van hun
zelfredzaamheid en van de willekeur van de publieke moraal.
Waken bij het laatste uur / Hendrikse, Dyenne
Zoetermeer, Free Musketeers, 2012
ISBN: 9789048424115
Trefwoorden: stervensbegeleiding, naasten
Samenvatting: Deze bundel bestaat uit artikelen en overwegingen die troost kunnen bieden aan naasten
van stervenden. Ook dienen ze als informatiemateriaal voor mensen op de werkvloer, als tegenhanger van
een mechanische en protocolachtige benadering. Naasten ontvangen allerlei informatie, maar vaak niet de
kennis waaraan behoefte is op momenten waarop de machteloosheid extreem kan zijn. Dyenne schrijft
vanuit haar eigen ervaring als ziekenverzorgster. In haar werk mag ze vaak mensen bijstaan in het laatste
uur.
Warme zorg, warme woorden / Berg, Marinus van den
Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2004
ISBN: 90-352-2700-X
Trefwoorden: zorgverlening, terminologie, taalgebruik, emoties
Samenvatting: De laatste twintig jaar wordt in de zorg vaak met woorden gesproken die afkomstig zijn uit
de wereld van de economie en het bedrijfsleven. Een zakelijke taal waaruit de menselijke warmte is
verdwenen. Dit terwijl zorgverleners aandacht, tijd, geduld, meeleven, betrokkenheid, kortom warmte,
juist als onmisbaar ervaren in hun werk. De auteur staat stil bij de taal die de betrokkenheid van de
zorgverlener erkent. Warme woorden zijn krachtig en maken meer los bij patiënten. Ze wekken
enthousiasme, ze bezielen.
Wat doe je daar nu eigenlijk? : fragmenten van humanistische geestelijke verzorging in een
verpleeghuis / Hart-Hartog, Sonja 't
[S.l.], De Graaff, 2008
ISBN: 9789077024294
Trefwoorden: geestelijke verzorging, geestelijk verzorgers, humanistisch, beroepen, verpleeghuizen
Samenvatting: In een aantal fragmenten schetst de auteur alledaagse momenten van begeleiding van
bewoners en patiënten.
Wat vind jíj ervan?! : prikkelende vragen over het leven / Sijde, Bas van der
Utrecht, De Graaff, 2011
ISBN: 9789077024621
Trefwoorden: levensbeschouwingen, levensvragen, gesprekken, handleidingen, leerlingen, trainers,
opleiders
Samenvatting: Wat vind jij ervan?! is een bundel columns over levensbeschouwing, dagelijkse dilemma’s,
ethische vragen en humanisme voor leerlingen en docenten in het (vormings)onderwijs. Het boek is ook
geschikt (ROC)leerlingen van zorgopleidingen. De bundel zet leerlingen aan het denken en biedt materiaal
dat gebruikt kan worden voor discussie in de klas. En passant informeren de columns over
levensbeschouwelijk humanisme in Nederland.
De teksten lopen uiteen van filosofisch getinte stukjes tot commentaren op concrete gebeurtenissen en
ontwikkelingen. Ze weerspiegelen de dagelijkse vragen en gedachten van jongeren die over zichzelf en de
wereld willen nadenken. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen, zijn het overlijden van een opa,
egoïsme, uiterlijk en vriendschap. De herkenbaarheid draagt bij tot inspirerende discussies waarbij niet
het gelijk van de één of de ander vooropstaat, maar het vermogen tot denken en het voeren van een
dialoog. De teksten gaan vergezeld van prikkelende vragen die de leerlingen en docenten op weg helpen
bij de discussies. Het uiteindelijke doel is om reflectie op eigen denken en handelen bij leerlingen te
stimuleren.
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Wegwijzer : in religies en levensbeschouwingen voor zorgverleners / Steenbeek, Margreet van (red.)
Utrecht, UMC Utrecht, 2009
Trefwoorden: levensbeschouwingen, religie, jodendom, christendom, islam, humanisme, hindoeïsme,
boeddhisme, zorgverlening, zorgverleners
Samenvatting: De wegwijzer beschrijft zes religies en levensbeschouwingen: jodendom, christendom,
islam, hindoeïsme, boeddhisme, humanisme. En daarvan speciaal aspecten, die bij de zorgverlening van
belang kunnen zijn. Met name wordt aandacht besteed aan visies, gebruiken en rituelen rond geboorte,
ziekte en dood.
Dit is een PDF. - Uitgave: UMC Utrecht, Dienst voor Levensoriëntatie en Geestelijke Verzorging, versie juni
2009
Werken aan mentaal welbevinden : vijf startpunten voor de zorgorganisatie / Huizing, Wout; Tromp,
Thijs; Ubels, Gerdieneke
Utrecht, Actiz, 2010
Trefwoorden: ouderenzorg, verantwoorde zorg, welbevinden, depressies, preventie, integrale zorg,
geestelijke verzorging, levensverhalen, implementatie, organisatie
Samenvatting: De brochure bevat vijf artikelen over mentaal welbevinden, één van de domeinen van
Verantwoorde Zorg. De artikelen zijn speciaal geschreven voor de praktijk van de ouderenzorg. Naast de
zorg voor het lichaam en voor wonen en participatie, ervaren velen mentaal welbevinden als een wat
‘ongrijpbaar’ domein. En dus is het vaak een ondergeschoven kindje in de zorg. De brochure biedt
bestuurders en management een startpunt om werk te maken van mentaal welbevinden en gaat over:
identiteit en zinbeleving in de zorg, positie van geestelijke verzorging, kracht van levensverhalen,
depressiepreventie en implementatie en organisatieontwikkeling.
Werken met diepgang : levensbeschouwelijke communicatie in de praktijk van onderwijs, zorg en
kerk / Mulder, André; Snoek, Hans (red)
Zoetermeer, Meinema, 2012
ISBN: 9789021144238
Trefwoorden: levensbeschouwingen, communicatie, geestelijk verzorgers, verzorgenden
Samenvatting: In het boek Werken met diepgang wordt op basis van negen praktijkverhalen gereflecteerd
op de vraag hoe levensbeschouwelijke communicatie in de praktijk vorm kan krijgen. We besteden
aandacht aan verheldering (Wat is werken met diepgang? Wat is zingeving? Wat is secularisatie?) en
schetsen vanuit theoretische perspectieven enkele denk- en praktijkmodellen. Deze passen wij toe op
voorbeelden uit het primair en voortgezet onderwijs, jeugdzorg en zorg van verplegenden, kerkenwerk en
inloophuizen en de praktijk van geestelijk verzorgers en reli-ondernemers. Vragen als ‘Hoe ga je in een
plurale samenleving in gesprek over religieuze tradities in onderwijs of geestelijke verzorging?’, ‘Hoe
spreek je als verpleegkundige over hoop?’ en ‘Hoe reflecteer je op waarden bij conflicten in een
inloophuis?’ zijn slechts enkele voorbeelden van kwesties uit dit boek.
Werken met levensverhalen en levensboeken : praktische handleiding voor begeleiders / Beek, Fiet
van; Schuurman, Martin
Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2007
ISBN: 9789031351701
Samenvatting: Theoretische en praktische achtergrondinformatie over het werken met levensverhalen in
verschillende sectoren van de zorgverlening.
What do I say? Talking with patients about spirituality / Taylor, Elizabeth Johnston
West Conshohocken, Templeton Foundation Press, 2007
ISBN: 9781599471174
Trefwoorden: spiritualiteit, geestelijke verzorging, teamleiders, helpenden, verzorgenden, EVV'ers,
verpleegkundigen, sociaal-cultureel werkers, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
Samenvatting: Een werkboek voor professionals in de zorg over leren omgaan met spirituele nood. Het
boek is zowel individueel te gebruiken als in groepsverband. De publicatie biedt achtergrondinformatie
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over spirituele nood met concrete voorbeelden van hoe ermee om te gaan, en oefeningen om zich de
vaardigheden daarvoor beter eigen te maken. Het werkboek besteedt aandacht aan de spirituele
vraagstukken van de lezer zelf, goed luisteren en werkelijk begrijpen wat je hoort van de ander en hoe te
reageren op spirituele nood. Aan een Nederlandse vertaling van het boek wordt gewerkt, deze verschijnt
in de loop van 2009.
Who will I be when I die? / Bryden, Christine
London, Kingsley, 2012
ISBN: 9781849053129
Trefwoorden: dementie, spiritualiteit, religie, levensverhalen, autobiografisch
Samenvatting: Christine Bryden was 46 years old when she was diagnosed with dementia, and in this book
she describes her remarkable emotional, physical and spiritual journey in the three years immediately
following. Offering rare first-hand insights into how it feels to gradually lose the ability to undertake tasks
most people take for granted, it is made all the more remarkable by Christine's positivity and strength,
and deep sense, drawn in part from her Christian faith, that life continues to have purpose and meaning.
Zijn in doen en laten : aandacht voor zingeving in de zorgverlening / Grul, Yvonne; Pool, Aart
Den Haag, Aveant, 2006
ISBN: 9789059314764
Trefwoorden: zorgverlening, zingeving, teamleiders, helpenden, verzorgenden, EVV'ers,
verpleegkundigen, leerboeken, algemeen
Samenvatting: Een publicatie die de aandacht vestigt op zingeving in de zorgverlening en stilstaat bij de
manier waarop zorgverleners handelen en in hun werk staan. Zorgverleners leren hoe de zorgverlening die
ze bieden kan bijdragen aan het zingevingsproces van cliënten. Door een eigen manier van ‘zijn’ in doen
en laten te ontdekken en te ontwikkelen, kunnen zorgverleners het verschil maken tussen zorg die je doet
en zorg die ertoe doet.
Zinervaring in de zorg : over de betekenis van spiritualiteit in de gezondheidszorg / Jochemsen, H.;
Leeuwen, E. van
Assen, Van Gorcum, 2005
ISBN: 9023241924
Trefwoorden: gezondheidszorg, spiritualiteit, zingeving, congresverslagen
Samenvatting: Uitgewerkte voordrachten gehouden op het symposium Spiritualiteit en Gezondheidszorg,
dat in 2004 georganiseerd werd door de werkgroep RESPIRE. Deze werkgroep bestaat uit onderzoekers op
het gebied van spiritualiteit, gezondheid en zorg. In de gebundelde voordrachten wordt ingegaan op
thema's rond spiritualiteit, zorgverlening en de medische wereld.
Zingeving in de ouderdom : structuur en correlaten van persoonlijke zingeving en individuele beleving
van zinvol ouder worden / Van Ranst, Nancy
[S.l., s.n.], 1995
Trefwoorden: zingeving
Zingeving in de palliatieve zorg / Berg, Marinus van den
Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2001
ISBN: 9031334154
Trefwoorden: palliatieve zorg, terminale zorg, zingeving, geestelijke verzorging, pastorale zorg,
spiritualiteit, levensbeschouwingen, verpleeghuiszorg
Samenvatting: Cahier over de verschillende aspecten van zingeving in de palliatieve zorg: zingeving en
levensbeschouwing, zingeving in de terminale fase, geestelijke verzorging en pastoraat, spiritualiteit in de
alledaagse zorg, de zin van (palliatieve) zorg. Geschreven vanuit een dagelijkse en directe ervaring in de
palliatieve zorg in een verpleeghuis.
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"Zinnig verband : veertig jaar Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen" / Vries, A. de
[et al.] (red.)
Nijmegen, Valkhof Pers, 2011
ISBN: 9789056253554
Trefwoorden: geestelijke verzorging, zorgsector, multicultureel, ervaringen, geschiedenis
Samenvatting: In deze bundel worden ervaringen en overwegingen van geestelijk verzorgers in
ziekenhuizen, verpleegtehuizen, verslavingsklinieken en revalidatiecentra samengebracht.
Zinvol hulpverlenen en begeleiden / Banning, Han
Soest, Nelissen, 2001
ISBN: 9024414636
Trefwoorden: zingeving, hulpverlening
Samenvatting: Om deskundig te kunnen handelen moet de professional zowel inzicht hebben in de eigen
zinbeleving als aandacht hebben voor de ervaringsverhalen van cliënten. Dit boek behandelt beide
perspectieven. Ter inleiding komt het begrip "zin" en "zinbeleving" naar voren. Het "zinmodel" maakt deze
begrippen inzichtelijk. Vervolgens wordt informatie verschaft over de verschillende levenshoudingen van
mensen. Dit biedt, in combinatie met het model, de handvatten bij het 'zinvol' verlenen van hulp. Tot slot
schetst de auteur hierbij enige praktische consequenties voor de hulpverlening.
Zinvol ouder worden / Krol, Marian; Blom, Monique; Pijl, Ria van der
[S.l.], [s.n.], [ca. 2005]
Trefwoorden: veroudering, ouderen, zingeving, woon-zorgcentra, scripties
Samenvatting: Verslag van een afstudeerproject, waar een een antwoord werd gezocht op de vraag in
hoeverre cliënten van woonzorgcentrum HoogWaak, die in de vierde levensfase verkeren, in staat zijn om
hun leven zelfstandig zin en betekenis te geven.
Zorg en zingeving : geestelijke verzorging in de protestante ouderenzorg
Zeist, Protestantse Vereniging voor Ouderenzorg (PVO) ; Christelijke Vereniging van Zorginstellingen, 1998
Trefwoorden: geestelijke verzorging, ouderenzorg
Samenvatting: De notitie is een ondersteuning bij het nadenken over de invulling van geestelijke
verzorging binnen de zorginstelling. Ingegaan wordt op vragen vanuit de praktijk over het ´waarom´ en
´wat´ van de geestelijke verzorging in de ouderenzorg.
Zorg met compassie : boeddhisme als inspiratie voor zorg en welzijn / Siepkamp, Pouwel van de
Haarlem, Altamira-Becht, 2009
ISBN: 978-90-6963-869-0
Trefwoorden: verzorging, verpleging, hulpverlener-cliëntrelatie, boeddhisme
Samenvatting: Pouwel van de Siepkamp verwerkt in zijn boek inzichten en methoden uit het boeddhisme
op dusdanige wijze dat hulpverleners deze kunnen gebruiken om in hun werk – of in hun privéleven – meer
vanuit hun eigen kracht in relatie tot anderen te staan. Het boek is geschreven vanuit drie invalshoeken:
een laagdrempelige uitleg van de boeddhistische filosofie, suggesties voor praktische toepassingen, en
persoonlijke ervaringen. Zorg met compassie is een pleidooi voor een manier van werken waarbij de
zorgverlener op een onvoorwaardelijk liefdevolle manier hulp biedt aan de cliënt, ook als het iemand
betreft met ernstig probleemgedrag.
Zorg met een gezicht : belevingsgerichte zorg in de praktijk / Pool, Aart (auteur)
Utrecht, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), 1999
ISBN: 90-5050-731-X
Trefwoorden: vraaggestuurd werken, beleving, zorgvragers, hulpverlener-cliëntrelatie, verzorgenden,
brochures
Samenvatting: Bij belevingsgerichte zorg is het uitgangspunt voor de professionele zorgverlener de
beleving van de cliënt. Dat kan alleen als de zorgverlener de cliënt ziet als een volwaardige partner in het
zorgproces. Een partner die zeggenschap houdt over zijn leefsituatie en zo veel mogelijk kan blijven wie
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hij is. Deze brochure laat verzorgenden kennismaken met belevingsgerichte zorg. Ingegaan wordt op wat
belevingsgerichte zorg is, hoe zorgverleners belevingsgericht kunnen werken en hoe de
ervaringsdeskundigheid van de cliënt kan samengaan met de professionele deskundigheid van de
zorgverlener.
Zorg om het levenseinde / Broers, Arjan
Den Bosch, Unie KBO, 2008
Trefwoorden: ouderen, versterven, palliatieve zorg, kunstmatige voeding, niet-behandelen, levensvragen,
zingeving, wilsverklaringen, euthanasie
Samenvatting: Informatieve en gespreksbrochure over de zorg rondom het levenseinde en 'hoe de dood
een plaats te geven in het leven'.
Zorg rondom het levenseinde / Huizing, Wout
Kampen, Kok, 2010
ISBN: 9789043516549
Trefwoorden: palliatieve zorg, verzorgingshuizen, verpleeghuizen
Samenvatting: De basis voor professionele zorg aan stervenden in woon-zorgcentra en verpleeghuizen. Met
aandacht voor patiënt én hulpverlener.
Zorg rondom het levenseinde is ontstaan als cursusboek voor personeel van christelijke verzorgingshuizen,
maar is nu ook geschikt gemaakt voor individueel gebruik. Het geeft concrete handvatten voor het
afstemmen op de noden en behoeften van stervenden, medisch, psychologisch en geestelijk. Ook vragen
van verzorgers rond palliatieve sedatie en euthanasie, en het belang van zelfreflectie komen aan bod. Hoe
kun je open blijven staan voor stervenden, zonder er zelf aan onderdoor te gaan?
Zorgen met zin : ethische beschouwingen over zorg voor mensen met een verstandelijke handicap /
Meininger, H.P. (auteur)
Amsterdam, Uitgeverij SWP, 2002
ISBN: 90 6665 456 2
Trefwoorden: verstandelijk gehandicapten, zorgverlening, religie, ethiek, zorgkwaliteit, autonomie,
vraaggestuurd werken, kwaliteit
Samenvatting: Boek waarin voordrachten en artikelen bijeengebracht zijn over de context van
zorgverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, de context van geestelijke verzorging en de
theologische reflectie daarop en de context van systematische ethische reflectie op zorgpraktijken. Na
het inleidende hoofdstuk volgt een deel waarin ervaringen en reflecties rond zingeving en leven met een
handicap centraal staan. Tevens komt de vraag aan de orde in hoeverre deze ervaringen en reflecties in
ethische zin een grondslag kunnen vormen voor zorgverlening. In het tweede deel staat de zorgverlener
centraal, het derde deel komen een viertal teksten aan de orde over o.a. autonomie, afhankelijkheid,
respect en vraagsturing.
Zorgleefplan-waaier
[S.l.], KMVB, [2009]
Trefwoorden: zorgplannen, welbevinden, verzorgenden, teamleiders, algemeen, checklisten
Samenvatting: Levensvragen of zingeving zijn te bespreken onderwerpen in het zorg-leefplan. Dat kan in
het domein Mentaal Welbevinden, maar ook in de domeinen Woon- en leefomgeving en Participatie. Deze
waaier in borstzakformaat heeft de vorm van een ‘Klavertje Vier’. Op elk blad staat in trefwoorden de
essentie van een domein vermeld, met daarbij ook aandacht voor bijvoorbeeld levenssfeer, levensverhaal,
levensovertuiging. De waaier is als reminder te gebruiken om met de bewoner over levensvragen aan de
praat te komen.
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