
Psycho-oncologisch therapeut 



• Neem een leeg blad A4 

• Teken jouw eigen innerlijk huis 

• Wat is het eerste dat jij laat zien, 
wat het ‘laatste’, wat niet? 

• Wat kenmerkt jouw kamer, keuken, 
zolder,  garage, etc… 

• Wat is verborgen? 



• Vragen wijzen de weg 

• De kracht van aandacht 

• Geen pasklare antwoorden 

• LSD 

• Hulp daarbij: de adem!!! 

• Symbolisch luisteren 



• Pijn, moeite en verliezen 

• én aandacht geven 

• én (leren) loslaten  

 

• Bewust ruimte maken voor (ieders 
eigen) bronnen van steun, 
inspiratie, bemoediging 



Aandacht is:  

 

• bewust en met open aandacht kijken 
naar wat zich aandient, wat het ook is  

• je kijkt vriendelijk, mild naar jezelf, naar 
anderen en naar het leven. Je oordeelt 
niet 

• je reageert niet vanuit de 
‘automatische piloot’ en krijgt inzicht 
in je patronen en conditioneringen 



• ... wat verborgen is 

• ... wat de ander beweegt 

Het gaat om aanraken, niet om 
onthullen. 

 

Erhard Weiher zegt het zo:  

‘Das Geheimnis des Lebens berühren’:  

Het geheimenis van het leven aanraken 



Nieuwe naam: 

 
‘Zingeving en 
spiritualiteit in de 
palliatieve fase’ 



• Relatie spirituele dimensie en 
lichamelijke, psychische en 
sociale 

• Meest intiem en verborgen 

• Wederzijdse beïnvloeding 





Arts en 
verpleegkundige 

Medische maatschappelijk werker, 
psycholoog  

Geestelijk verzorger 

Primaire focus, ingang en 

referentiekader 

Somatisch Psychosociaal Spiritueel 

A Aandacht 

(altijd)  
Luisteren,  

ondersteunen, 

onderkennen, 

 

verkennen 

Luisteren,  

ondersteunen, 

onderkennen, 

 

verkennen 

Luisteren,  

ondersteunen, 

onderkennen,  

 

verkennen, duiden 

(Representeren

) en verbinden 

B Begeleiding 

(op verzoek patiënt) 
Zoektocht volgen, 

doorverwijzen, 

 

in kaart brengen 

Zoektocht volgen, 

doorverwijzen (->) 

 

in kaart brengen 

Zoektocht volgen 

(<-) doorverwijzen 

 

in kaart brengen, 
interpreteren en wegen 

C Crisis 

interventie 

(indien aangewezen)  

Signaleren, 

 

 

doorverwijzen 

Onderkennen, begeleiden,  

behandelen 

 

doorverwijzen (->) 

Onderkennen, 

begeleiden,  

soms: behandelen, 

 

(<-) doorverwijzen 

interpreteren en wegen 



Waar ‘zit’ je meestal als hulpverlener? 

• Lichamelijk Laag van fysieke 
aspecten, feitelijke situatie 

• Psychisch Laag van psychische 
ervaringen, zoals gedachten, 
beelden, gevoelens, emoties 

• Sociaal-maatschappelijk Laag van 
de identiteit, sociale aspecten, 
communicatie 

• Spiritueel - zingeving Laag van de 
spiritualiteit, betekenis 

Zie richtlijn: zingeving en spiritualiteit in de 
palliatieve fase 



Afstemming op de ander: 
Welke taal, woorden, beelden gebruikt 
iemand en wat is de persoonlijke 
betekenis? 

Samen verkennen: de symbolische 
‘inkleding’ van je alledaagse ervaringen 

 
Vraag kan zijn:  
• Wat houdt U in het bijzonder bezig op 

dit moment?  



A:  

• sluit de ogen en ga in het 

beeld dat wordt opgeroepen 

• zeg wat je ziet voelt, ervaart; 

hoeft niet realistisch te zijn 

B: 

• stem je af op de ander, LSD! 

• LSD, mits toestemming van A, 
vraag gedachten, gevoelens, 
verlangens, beelden. B kan A 
uitnodigen af te dalen in een 
weerstand 

A en B gaan in tweetallen schuin tegenover elkaar zitten 



• Rust en vrijheid  

• Zintuigelijke en lichamelijke 
ervaringen 

• Gedachten, gevoelens, beelden, 
voorstellingen 

 

De lichamelijke, psychische, sociale 
en spirituele dimensies waar ik mee 
te maken heb. 



• Beeldtaal 

• Diepere structuren 

• Meer dan alleen letterlijk 

• Mensen geven vaak expressie aan 

hun zinervaringen in symbolische 

taal 



• Cliënt spreekt met psycholoog of 
maatschappelijk werker. 

• In groepjes van vier bespreken. 

 

vrij naar J. van de Geer 



 



• Hoe reageer je meestal? 

• Wat denk je dat de cliënt nu nodig 
heeft? 

• Wat betekent deze vraag? 

• Hoe zou je kunnen reageren? 



 



• Hoe reageer je meestal? 

• Wat denk je dat de cliënt nu nodig 
heeft? 

• Wat betekent deze vraag? 

• Hoe zou je kunnen reageren? 



• Hoe reageer je meestal? 

• Wat denk je dat de cliënt nu 
nodig heeft? 

• Wat betekent deze vraag? 

• Hoe zou je kunnen reageren? 



Richtlijn spirituele zorg 



•ik 

•doen 

•vasthouden 

•vergeven 

•geloven 

• de ander 

• laten  

• loslaten 

• vergeten 

• weten 

Carlo Leget 



Verhalencirkel 

van Bureau Kwiek 
Kwiekbekje 

van Bureau Kwiek 



Hier-zijn-we-kaartjes 

van KBO 



Verbeeldingstoolkit 

van School voor Imaginatie 



… rituelen, symbolen, 
oefeningen, 
levensverhalen? 



• Kaars branden 

• Foto’s van thuis op laptop 
meenemen tijdens ziekenhuisverblijf 

• Verdrietkoffertje/-doosje, 
herinneringsboekje/-doek 



• Dagboek 

• Bidden/geloof 

• Tranendal: hoe ziet dat er uit?  

• Lichaamsbeeld tekenen, beschrijven 



• Pijndagboek 

• Kleurendagboek 

• Cirkel van verwachtingen 

• Veilige plek oefening 

• Adem volgen met de hand 

• Kussen op de buik vasthouden 

• Afscheidsbrief schrijven 



• Levensverhaal navragen/levenslijn 
laten tekenen 

• Wie nog spreken/iets zeggen 

• Gedicht maken 

• Put uit grote verhalen, heilige 
boeken, sprookjes, romans, films, 
poëzie, muziek 



• Open-minded, respecteer levensvisie 

• ‘Weet het niet’ 

• Twijfel en onzekerheid uithouden 

• Symbolisch luisteren 

• Levensvragen niet uitsluitend rationeel 

• Geen oplossing zoeken, maar ruimte bieden: lijkt soms in te gaan 
tegen je professie  

• Bij crisis verwijzen naar geestelijk verzorger/… 


