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De professional aan het werk 

Studenteninstructie  
 
Introductie 
Bij palliatieve zorg speelt de dimensie zingeving een belangrijke rol. In deze taak bekijk je daarom 
drie interviews met verschillende artsen waarin zij vertellen hoe zij de zingevingsdimensie integreren 
in de begeleiding van hun palliatieve patiënten. Uit de interviews zal blijken dat de verschillende 
artsen verschillend omgaan met zingeving, maar dat er ook interessante parallellen te ontdekken 
zijn. Je bestudeert deze verschillen en overeenkomsten, en denkt na over je eigen ideeën aangaande 
zingeving en de integratie ervan in je beleid. 
 
Vaardigheden: 
• Communiceren met patiënten over sterven en de dood. 
• Het bevragen van een patiënt op relevante aspecten in de fysieke, psychische, sociale en 

zingevingsdimensie. 
• Kunnen beredeneren wat de invloed kan zijn van aspecten uit verschillende dimensies op het te 

voeren beleid bij een palliatieve patiënt. 
• Kunnen reflecteren en discussiëren over de eigen ideeën over zingeving en wat de invloed 

hiervan kan zijn op de rol als zorgverlener in de palliatieve zorg. 
• Zingevingsvragen met palliatieve patiënten kunnen bespreken en zo nodig patiënten verwijzen 

voor verdere ondersteuning. 
 

 
 
Opdracht 
De opdracht bestaat uit een voorbereiding en een groepsbijeenkomst. 
 
Voorbereiding 
Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt. Ter voorbereiding bekijk je het videofragment op de 
website van de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/video/kanalen/mensen~c476/series/die-ene-
patient~s1136/die-ene-patient-alex-gosselt~p37666. Hierin doet een arts verhaal over een 
indrukwekkende ervaring die hij had met een palliatieve patiënt. Op de betreffende website zijn 
meer van zulke video’s te vinden. Voel je vrij om er meerdere te bekijken. Daarnaast is het belangrijk 
dat je de drie verschillende interviews met verschillende artsen bekijkt, te weten:  

• oncoloog Ann Houden (https://www.youtube.com/watch?v=xigaBAS1-Q0),  
• kinderarts Merel Klaassens (https://www.youtube.com/watch?v=IIFHlVHqlaE),  
• en kaderarts palliatieve zorg Maurice Beurskens 

(https://www.youtube.com/watch?v=5jUCwbFV3Bw). 
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Groepsbijeenkomst 
In de groepsbijeenkomst bekijk je onder leiding van een docent eerdergenoemde drie interviews met 
verschillende artsen. Zij praten over de manier waarop zij de zingevingsdimensie integreren in hun 
werk. Beantwoord bij elke video de volgende vragen: 

1. Wat valt je op aan de manier waarop deze arts omgaat met palliatieve patiënten? 
2. Hoe komen de vier dimensies aan bod in het werk van de arts? 
3. Hoe laat de arts specifiek de zingevingsdimensie aan bod komen? 
4. Wat zijn de uitdagingen waar de arts tegenaan loopt en hoe gaat deze daarmee om? 

 
Schrijf de antwoorden voor jezelf op. Vergelijk vervolgens je antwoorden met één of meer 
groepsgenoten. Na het bekijken van het laatste videofragment bespreek je je eigen bevindingen en 
die van je groepsgenoten tezamen klassikaal onder leiding van de docent welke ter afsluiting nog 
enkele resterende vragen zal bespreken met jullie. 


