
Uit de pastorale hoek
Onderzoek rond zingeving

Een lange weg
Vier jaar geleden begonnen drie pastores
van 't Rijtven, de Severinus en Eckartdal
met een studie godsdienstpsychologie. Al
spoedig bleken de wetenschappers van
de universiteit van Nijmegen geïnteres-
seerd in de vraagstelling van de pastores:
hoe kunnen wij beter zicht krijgen op de
manier waarop onze bewoners zin geven
oÍ beleven aan hun leven? De achterlig-
gende gedachte was: als we beter zicht
krijgen op de zingeving of zinbeleving van
onze bewoners, kan de geestelijke ver-
zorging van onze bewoners beter gestalte
krijgen. Een goede geestelijke verzorging
immers komt de kwaliteit van zorg voor
onze bewoners ten goede.

Ruim 3 jaar lang is de groep van weten-
schappers en pastores, spoedig aange-
vuld met de klinisch psycholoog van
Eckartdal, op zoek gegaan naar een me-
thode om zo goed mogelijk het levensver-
haal van onze bewoners te reconstrueren.
lmmers aan de hand van dit levensver-
haal kunnen we meer te weten komen
van wat de bewoner zin en betekenis aan
zijn leven geeft.

Een pas afgestudeerde orthopedagoog
en een doctoraal studente psychologie
hebben ons daarna geholpen met het
zeer nauwgezet "in kaart brengen" van
een tweetal levensverhalen van bewo-
ners. Dit diende als een voorstudie op
basis waarvan later een groter onderzoek
zou plaatsvinden.
ln deze periode is er stevig "gestoeid"

met een aantal bepaald niet gemakkelijke
vragen en problemen. Niet verwonderlijk
natuurlijk, want uiteindelijk gaat het om
kwesties als: wat houdt een bewoner ten
diepste bezig; waar vanuit leeft hij; wat
zijn zijn drijÍveren?

Samen oÍ aÍzonderlijk verder
ln deze discussie stonden ook voortdu-
rend vragen centraal als: zie je nu als
psycholoog andere dingen in een levens-
verhaal dan als theoloog? Maak je mis-
schien vanuit ieders vakgebied een ander
soort levensverhaal omdat je naar ver-
schillende dingen luistert? Een psycho-
loog heeft immers niet alleen een andere
achtergrond dan een theoloog, maar is
ook in andere zaken geïnteresseerd. Zo
wil de psycholoog bijvoorbeeld de oor-
zaak weten van afwijkend gedrag om een
advies te kunnen geven, hoe daarmee
het beste om te kunnen gaan.
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De theoloog zal veel meer de vraag stel-
len: wat drukt deze mens met dit gedrag
uit? Ervaart hij bijvoorbeeld geen ver-
bondenheid met andere mensen? Voelt
hij zich misschien helemaal niet ver-
bonden met de wereld rondom hem
heen? Een ervaring die hij wellicht deelt
met meer mensen uit de mensengeschie-
denis. Een ervaring waaraan al eerder
woorden gegeven zijn, misschien ver-
halen over bestaan. Verhalen die mis-
schien ook openingen bieden en er per-

spectief aan kunnen geven.

De vraag werd kortom steeds dwingender
oÍ een gezamenlijk onderzoek van psy-

choloog en theoloog wel wenseliik en

uberhaupt wel mogelijk zou kunnen zijn.
We hebben geconcludeerd, dat het niet
goed zou zijn gezamenlijkheid te blijven
nastreven ten koste van het waardevolle
wat eigenheid zou kunnen opleveren. Dit

heeft erin geresulteerd dat er een einde is
gekomen aan het samenwerkingsverband.
Tegelijk zijn echter ook afspraken ge-

maakt, die een vervolg en een verdieping
van dit vooronderzoek garanderen.

Hoe nu verder?
Allereerst zullen er een tweetal publikaties

ter afronding van deze fase worden ge-

schreven, één op psychologisch en één

op theologisch vlak. Vervolgens treÍt de
psycholoog voorbereidingen voor een pro-

motie-onderzoek, waarin de rol van de
zingeving voor het verstaan van de pro-

blematiek van onze bewoners een be-

langrijk onderdeel zal vormen.
De drie theologen bereiden een boek
voor, waarin zil aan de hand van concrete
levensverhalen de theologische betekenis
willen beschrijven. Zi1 worden hierin on-

dersteund door een tweetal theologen van
de universiteiten van Tilburg en Utrecht
en een godsdienstpsycholoog van Nijme-
gen. Mogelijk dat deze studie in een later
termijn ook tot een promotie-onderzoek
kan leiden.

De afgelopen 4 jaren zijn in ieder geval

bijzonder leerzaam geweest en vrucht-
baar gebleken voor een beter verstaan
van de mens met een verstandelijke han-
dicap. De speciÍieke geestelijke ver-
zorging aan hen heeÍt zich ontwikkeld tot
een volwaardige discipline, die haar eigen
bijdrage kan geven aan het geheel van
zorg. Door dit ook het onderwerp van stu-
die te maken in samenwerking met de
wetenschappelijke wereld krijgt dit niet al-
leen de erkenning die zij verdient, maar
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ook in de praktijk heeÍt men de vruchten
van dit wetenschappelijk bezig zijn al kun-
nen plukken. De centrale plaats die de le-

vensverhalen in onze zorg momenteel
heeft, is daarvan het beste bewijs. ln de
bijscholing aan de begeleiding werken de

resultaten van dit vooronderzoek even-
eens door. Het spreekt vanzelÍ, dat wij u

van de ontwikkelingen in de nabije toe-
komst op de hoogte zullen houden.

Werner v.d. Wouw
pastor
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