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Even voorstellen
Jullie workshopleider: 
Marc Rietveld, geestelijk verzorger 
bij de Dienst Geestelijke Verzorging 
UMC Utrecht

En wie bent u?



Zin? 

Waanzin!



Zin is als water…



Je weet pas wat je mist, als het er niet meer is



Een oude vraag… 

Wat denken wij hier zelf over?



Gericht op aanpassing/ 
verbetering / herstel

dóórleven

Gericht op verlies/ 
verandering/ beperking

doorléven

Duaal procesmodel (Stroebe, Schut)



Gericht op aanpassing/ 
verbetering / herstel

Hoop 
Vooruitkijken 

Kracht
Wat kan (nog) wel

Duaal procesmodel (Stroebe, Schut)

Gericht op verlies/ 
verandering/ beperking

Vrees 
Stilstaan/ terugkijken

Kwetsbaarheid
Wat kan niet (meer)



Gericht op aanpassing/ 
verbetering / herstel

‘verdringen’

Duaal procesmodel (Stroebe, Schut)

Gericht op verlies/ 
verandering/ beperking

‘verdrinken’



Gericht op aanpassing/ 
verbetering / herstel

Wat ga ik doen?

Ermee zijn of iets gaan doen?

Gericht op verlies/ 
verandering/ beperking

Hoe kan ik zijn
met wat er is?

Wat is uw neiging?



Ars moriendi

Carlo Leget:
“Van levenskunst tot stervenskunst”

“Ruimte om te sterven”



Waar mensen mee worstelen

Herkent u deze thema’s?



Het ‘Diamantmodel’ van Carlo Leget

Herkent u deze thema’s?



Wat nodig is bij ‘trage vragen’: innerlijke ruimte

• Open en ontvankelijk kunnen zijn 
voor wat er komt

• Kunnen blijven bij wat er gebeurt
• Acceptatie, rust



Wat is innerlijke ruimte niet?



Men moet geduld hebben
met het onopgeloste in het hart
en proberen de vragen zelf lief te hebben,
als ontoegankelijke ruimtes,
als boeken, geschreven in volkomen 
onbekende taal.

Wanneer men die vragen leeft,
leeft men misschien geleidelijk,
zonder het te merken,
op een ongewone dag
binnen in het antwoord.

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)



Wat draagt je? Waar vind je kracht?

Photo by Lina Trochez on Unsplash

Verbinding met

belangrijke 
anderen

de natuur

kunst & 
cultuur het Hogere

diepe 
overtuigingen 

en waarden

https://unsplash.com/es/@lmtrochezz?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hands?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Een waarde is als een vuurtoren in de nacht. 
Het leidt je door de storm



Zingeving in de zorg

Existentiële problemen uiten 
zich vaak via heftige emoties, 

sociale problemen en/of 
lichamelijke klachten

Begeleiding mogelijk door:
- Maatschappelijk werkers
- Psychologen
- Coaches
- Geestelijk verzorgers 
- Geestelijk begeleiders van 

eigen geloofsgemeenschap



Hoe geven jullie zin?

Sorry
Ik vergeef je
Ik hou van je

Ik dank je

Manu Keirse (klinisch 
psycholoog en emeritus 

hoogleraar verliesverwerking)
Samen 
mooie

herinneringen
maken

Hoe doet u dit samen?

?



Terugblik & vragen
• Hoe was het? 
• Wat neemt u mee?
• Hoe gaat u nu verder?
• Wat heeft u nodig?

Marc Rietveld
M.C.Rietveld-6@umcutrecht.nl


