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Summary 

This thesis Homeless at the Street Doctor. A study about the search for meaning in the contact 

between the Street Doctor and the homeless patient is part of the Master Theology and Spiritual 

Care at the University of Utrecht (NL).  

 

Background:  

The study is inspired by a larger research done within the University of Utrecht by Dr. N. Hijweege, 

Dr. J.Z.T. Pieper and Dr. W. Smeets. They did a qualitative and a quantitative research on how 

specialists of several University Medical Hospitals in The Netherlands deal with patients’ search for 

meaning during patient contact. 

This thesis focuses on people that are homeless and have been excluded from social life to the 

extent that they have a status of redundancy. This precarious position evokes an increased 

questioning and search for meaning. It confronts the homeless with questions about issues of life 

and existential questions. These questions are considered to affect the general wellbeing of the 

person. It is, therefore, important to give attention to what homeless consider to be meaningful 

and/or meaningless in their lives. As the Street Doctor is often one of the few people the homeless 

meets, researching how Street Doctors deal with homeless patients’ search for meaning is relevant.  

 

Main question:  

This thesis wants to give an answer to the question ‘Which factors (life situation of the homeless, 

context and personal characteristics and life view of the Street Doctor) are barriers or facilitating 

factors in perceiving and handling the questions for meaning of the homeless.  

 

Aim:  

The aim of the research is to improve the wellbeing of homeless patients by matching their 

existential problems and search for meaning to the healthcare provided by the Street Doctor.  

 

Method:  

Qualitative research has been done in the form of half structured interviews. Four Street Doctors 

have been interviewed in the cities of Rotterdam and Nijmegen. In order to pose the right 

questions, a desk research has been set up. The main sources for the literature were found in the 

field of existential psychology and in the field of social sciences and humanities. 

 

Conclusion:  

Street Doctors are highly motivated to do their work and see it as their task to identify and assess 

patients’ need for meaning. However, they experience feelings of uncertainty with regards to 

teachings and practices of Islam, as well as the mental state of the patient (affected by hard drug 

addiction and mental disorders). Some Street Doctors perceive the lack of specific training as a 

barrier. The Street Doctors’ religion/view of life and their persistence in visiting their patients in all 

kinds of places are facilitating factors. By being present, the Street Doctors offer a caring 

relationship. The multiple problems with which the homeless are confronted can be considered as a 
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cry for help to which the Street Doctor answers. The context facilitates a true encounter between 

the Street Doctor and the homeless patient. 

 

Keywords: Street Doctor, homeless patient, search for meaning, questions for meaning, barriers 

and facilitating factors, being present. 
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1. Inleiding 

 

1.1. Aanleiding onderzoek 

Voor de masteropleiding Geestelijke Verzorging heb ik stage gelopen bij het Straatpastoraat van de 

Protestantse Diaconie Amsterdam en ben ik in de gelegenheid geweest om gedurende een periode 

van vijf maanden intensief met dak- en thuisloos geraakte mensen samen te werken.  

 Eén van mijn werkzaamheden bestond uit het (bege)leiden van een gespreksgroep die 

eenmaal per week bij elkaar kwam om levensbeschouwelijke thema’s te bespreken en om te 

mediteren. Daarnaast ben ik namens het straatpastoraat werkzaam geweest op de Wallen in 

Amsterdam. Het Straatpastoraat Amsterdam organiseert in samenwerking met het Drugspastoraat 

en het Leger des Heils om de week een avond voor de dak- en thuisloze vrouwen met o.a. als doel 

het opheffen van de eenzaamheid van deze vrouwen door middel van een gezamenlijke maaltijd en 

het organiseren van verschillende activiteiten op het gebied van zingeving, waaronder gezamenlijk 

bidden, gedichten lezen, zingen en labyrint lopen. Gedurende deze stage heb ik tevens deel 

uitgemaakt van het straatkoor ‘De straatklinkers.’  

Tijdens de repetities heb ik kennisgemaakt met straatdokter Van Melle, die regelmatig 

langskwam voor een bezoek en voor de nodige muzikale begeleiding op het keyboard zorgde. Het 

heeft mij geraakt dat deze arts, buiten het spreekuur om, de ontmoeting met thuisloze mensen 

opzocht. Ook de vertrouwensband en de vriendschap tussen de straatdokter en de dak- en 

thuisloze mensen hebben mij niet onberoerd gelaten. Het doorbrak het traditionele beeld dat ik van 

een huisarts heb en wekte mijn interesse. Hier wilde ik iets mee doen, maar wat? 

 Toen ik vernam dat er vanuit het Departement Religiewetenschap van de Universiteit van 

Utrecht door Hijweege, Pieper en Smeets onderzoek werd verricht naar zingeving in het contact 

tussen arts en patiënt,1leek mij dit een geschikte gelegenheid om mijn scriptie in dit kader te 

plaatsen. Ik zou binnen dit hoofdonderzoek niet alleen een stem kunnen geven aan de straatdokter 

en de dak- en thuislozen die elkaar aan de rafelrand van de samenleving ontmoeten, maar tevens 

tot voorzichtige aanbevelingen kunnen komen in het belang van het welzijn van de dak- en 

thuisloze mensen. 

 

1.2. Probleemstelling en opzet 

 

Probleemstelling 

Tijdens de stage bij het Straatpastoraat van de Protestantse Diaconie Amsterdam is naar voren 

gekomen, dat dak- en thuisloze mensen met meer problemen kampen dan alleen met de 

huisvesting. De gezondheidsproblemen van dak- en thuislozen zijn zeer complex. Ondanks hun 

vele lichamelijke en geestelijke klachten bezoeken dak- en thuislozen zelden tot nooit de reguliere 

huisarts. Medische voorzieningen zijn voor deze groep mensen slecht toegankelijk. Daarnaast zijn 

zij zorgmijdend en leiden zij een zwervend bestaan.  

                                                
1 Hijweege, N., Pieper, J., & Smeets, W. 2013). Zingevingvragen in het contact tussen specialist en patiënt: Een 
onderzoek binnen vijf universitaire Medische centra in Nederland. Utrecht: Departement Religiewetenschap. 
(ongepubliceerd) 
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Om de huisartsenzorg voor dak- en thuislozen te verbeteren zijn er, veelal in samenwerking met 

de GGD, straatdokters in het leven geroepen. Huisartsenpraktijken van straatdokters leveren in 

verschillende grote steden sociaal-medische zorg aan dak- en thuislozen. Kenmerkend voor 

straatdokters is dat zij de stad intrekken om dak- en thuislozen de zorg te geven die ze nodig 

hebben. Straatdokters hebben op deze manier de drempel naar zorg voor deze mensen verlaagd. 

Dak- en thuisloze mensen kennen een opeenstapeling van problemen. Verslaving, 

dakloosheid, thuisloosheid, ziekte, schulden en sociale overbodigheid tekenen hun verhouding tot 

het bestaan. Het verlies van vertrouwen in het leven en het lichaam roept vragen op. Naast vragen 

over hun fysieke en sociale situatie komen er ook existentiële en spirituele vragen op over het 

waarom van hun levenssituatie en ziekte, de betekenis van lijden en hoe er mee om te gaan. 

Zingevingvragen doen zich op meerdere niveaus voor.  

De kans dat dak- en thuislozen hun zingevingvragen bij de straatdokter aan de orde 

brengen is aanwezig. Voor een aantal zal de straatdokter het enige aanspreekpunt hiervoor zijn. 

Dak- en thuislozen leiden vaak een geïsoleerd bestaan. Relatiebanden met familieleden en oude 

vrienden zijn in de meeste gevallen verbroken. Dak- en thuislozen (over)leven aan de rand van de 

samenleving en hebben voornamelijk contact met lotgenoten.  

Van de geestelijke zorg, die in de grote steden op straat wordt aangeboden in de vorm van 

drugs- en straatpastoraat, maakt lang niet iedereen gebruik. Een groot deel van de dak- en 

thuislozen loopt met de ziel onder de arm. Het hervinden van zin en betekenis zou voor de 

patiënten die dakloos of thuisloos zijn geraakt van positieve invloed op hun lichamelijk herstel 

kunnen zijn. Zo ook op de manier waarop zij met hun levenssituatie omgaan. Het maakt de situatie 

dragelijker en bevordert het algemene welzijn.  

Het onderzoek zal zich daarom richten op de dak- en thuisloze mensen die medische zorg 

behoeven. Het onderzoek dat verricht gaat worden onder de straatdokters vindt plaats in het kader 

van het (hoofd)onderzoek ‘Zingevingvragen in het contact tussen arts en patiënt’ van Hijweege, 

Pieper en Smeets.2 Door de onderzoekers Hijweege, Pieper en Smeets is van 2006-2007 allereerst 

een kwalitatief vooronderzoek verricht naar de manier waarop medisch specialisten van het UMCU 

omgaan met zingevingvragen van hun patiënten en naar de evaluatie van hun mogelijkheden van 

omgaan met vragen op het gebied van zingeving. De resultaten van dit onderzoek werden in 2008 

gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging.3  

Het kwalitatieve onderzoek is inmiddels vervolgd door een kwantitatief onderzoek waarvan de 

resultaten nog niet gepubliceerd zijn. Dit vervolgonderzoek is erop gericht inzicht te krijgen in 

hoeverre het waarnemen van en het omgaan met zingevingvragen afhankelijk is van de 

persoonlijke achtergrond van de arts, van de aard van de ziekte en/of van de context van het 

academisch ziekenhuis.  

 

  

                                                
2 Hijweege, N., Pieper, J., & Smeets, W. (2013). Zingevingvragen in het contact tussen specialist en patiënt: 

Een onderzoek binnen vijf universitaire Medische centra in Nederland. Utrecht: Departement Religiewetenschap. 
(ongepubliceerd) 
3 Hijweege, N., & Pieper, J. (2008). Zingeving in het contact tussen arts en patiënt. Tijdschrift Geestelijke 
Verzorging, 11, pp.28-35. 



 Thesis, (t)Huisloos bij de straatdokter, december 2014 
 

8 

 

Opzet van deze studie 

Voor het onderzoek dat voor u ligt, is gekozen voor zowel een andere setting als vraagstelling. Het 

onderzoek onder de straatdokters zal niet gericht zijn op reguliere zorg, maar op het zorgaanbod 

van straatdokters aan kwetsbare dak- en thuisloze patiënten. Het feit dat de patiënt dak- of 

thuisloos is en de straatdokter zich vanuit een vrijwilligerspositie naar de patiënt beweegt, zal naar 

alle waarschijnlijkheid heel eigen uitkomsten van het onderzoek opleveren. 

Onderzocht zal worden in hoeverre de straatdokters de zingevingvragen van dak- en 

thuislozen op sociaal, psychisch, existentieel en/of spiritueel niveau waarnemen. Er zal voorts een 

antwoord gezocht worden op de vraag hoe de straatdokters met deze vragen omgaan. Centraal 

staan de factoren die het proces van het waarnemen van en omgaan met de zingevingvragen van 

de dakloze- en thuisloze patiënt belemmeren c.q. bevorderen. Hierbij zal, in aansluiting op het 

hoofdonderzoek, gekeken worden naar de context (straat en maatschappelijke opvang), de 

gebeurtenis (levenssituatie van de dak- en thuisloze) en de persoon van de straatdokter 

(vaardigheden, levensbeschouwelijke kenmerken, motivatie en zingevingbronnen).  

 

1.3. Doelstelling van het onderzoek onder straatdokters 

Deze studie richt zich op het handelen van de huisartsen met betrekking tot de zingevingvragen 

van dak- en thuislozen. De doelstelling is het bevorderen van het welzijn van dak- en thuisloze 

patiënten door de zingevingvragen van deze patiënten en het zorgaanbod van de straatdokter, 

indien nodig, beter op elkaar af te stemmen. Eventuele aanbevelingen zullen in het slothoofdstuk 

worden beschreven. Hierbij wordt uitgegaan van de gedachte dat een goede omgang met 

zingevingvragen een leerproces is dat men kan doorlopen.4  

 

1.4. Vraagstelling van het onderzoek onder straatdokters 

De vraagstelling is geformuleerd in een hoofdvraag, die aan de hand van een aantal deelvragen 

wordt geëxploreerd. De deelvragen zijn opgesplitst in een deel waarbij de antwoorden in de 

literatuur worden gezocht en een deel waarbij empirisch onderzoek basis is voor de antwoorden. 

De vragen omtrent de literatuur zijn gericht op de manier waarop de straatdokter en dak- en 

thuislozen worden omschreven en de vragen wat de begrippen zingeving en zingevingvragen 

inhouden. Het literatuuronderzoek zal richting geven aan het empirisch onderzoek. De vragen met 

betrekking tot het empirisch onderzoek concentreren zich op de werksituatie en de persoon van de 

straatdokter en het directe contact dat de straatdokter met de dak- en thuisloze patiënten heeft. 

 

 

Hoofdvraag: 

Welke factoren (levenssituatie van dak- en thuisloze, context, persoonskenmerken en 

levensbeschouwing van de straatdokter) belemmeren c.q. bevorderen het waarnemen van en 

omgaan met zingevingvragen van dak- en thuislozen? 

  

                                                
 

4 Zanten van Hattum, M. van. (1994). Leren omgaan met zingevingsvragen. Baarn: Ambo, p.16. 
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Deelvragen:  

 

literatuuronderzoek: 

 

1.     Wat is er bekend over het werk van de straatdokter? 

2.     Hoe worden dak- en thuislozen beschreven?  

3.     Wat is zingeving en wat zijn zingevingvragen?  

4.     Welke zingeving en zingevingvragen komen voor bij dak- en thuislozen? 

 

empirisch onderzoek: 

 

1. Onder welke omstandigheden werkt de straatdokter? 

2. Wat zijn de kenmerken van de patiëntenpopulatie? 

3. Wat zijn de persoonskenmerken en de kenmerken van de levensbeschouwing van de 

straatdokter?  

4. Hoe verloopt het contact tussen straatdokter en dak- of thuisloze patiënten? 

5. Welke zingevingvragen van dak- en thuisloze patiënten nemen de straatdokters waar? 

6. Hoe gaat de straatdokter met zingevingvragen van dak- en thuisloze patiënten om? 

 

 

1.5. Werkdefinities straatdokter en dak- en thuislozen 

 

Omschrijving van het begrip straatdokter 

Aangezien er geen definities van de straatdokter in de omloop zijn, zal hier een werkdefinitie van 

de straatdokter gegeven worden, die voortgekomen is uit verschillende passages van een rapport 

over de huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’ in Rotterdam5 en de gesprekken die, voorafgaand aan 

dit onderzoek, met de straatdokter Van Melle zijn gevoerd. De volgende omschrijving van het 

begrip ‘straatdokter’ is naar voren gekomen: 

 

Straatdokters zijn huisartsen die, veelal naast hun reguliere huisartsenpraktijk, op vrijwillige basis 6 

dak- en thuislozen op locaties van de maatschappelijke opvang (MO)7 of op straat8 laagdrempelige 

sociaal-medische zorg aanbieden.9  

 

  

                                                
5 Poel, A. van der, & Krol, L. (2007). Huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, Sociaal medische Zorg aan dak-en 
thuislozen in Rotterdam. Reeks 55. Rotterdam: IVO. 
6  Gesprekken met de straatdokter Van Melle in de maand april 2014.  
7 Poel, A. van der, & Krol, L.(2007). Huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, Sociaal medische Zorg aan dak-en 
thuislozen in Rotterdam. Reeks 55. Rotterdam: IVO. pp.10-11. 
8  Gesprekken met straatdokter Van Melle in april 2014. 
9  Poel, A. van der, & Krol, L. (2007). Huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, Sociaal medische Zorg aan dak-en 
thuislozen in Rotterdam. Reeks 55. Rotterdam: IVO. pp.10-11. 
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Omschrijving van het begrip dak- en thuislozen  

Antwoorden vinden op de vragen wie dak- en thuislozen zijn en hoe zij genoemd dienen te worden 

is problematisch. Dit hangt samen met het feit dat het om een pluriforme en mobiele 

bevolkingsgroep gaat en om deze reden tot de moeilijk waarneembare groepen wordt gerekend.10 

Tot de groep dak -en thuislozen behoren o.a. buitenslapers, vluchtelingen, illegalen, asielzoekers 

en bewoners van instituten, instellingen en tehuizen (IIT).   

Er worden in Nederland verschillende definities gehanteerd van dak- en thuisloosheid.  

De definities van thuisloosheid die in de omloop zijn, leggen de nadruk op het onvermogen van de 

thuisloze persoon om relaties aan te gaan en te behouden. Noom, Roorda-Honée en Heydendael 

omschrijven de thuisloze als een persoon’ die geen relaties van betekenis heeft.’11 De meest 

gangbare definitie is de definitie uit 1986 van de Landelijke stichting voor Thuislozenzorg en 

Opvang (LSTO). Thuisloosheid wordt door LSTO omschreven als een ’ernstige toestand van 

maatschappelijke, persoonlijke en relationele kwetsbaarheid, waardoor functionele en 

medemenselijke relaties in de gangbare samenlevingsvormen niet of nauwelijks meer mogelijk 

zijn. De mens die tijdelijk of blijvend in deze toestand verkeert, wordt thuisloos genoemd’.  

Omschrijvingen van dakloosheid richten zich in tegenstelling tot de definities van 

thuisloosheid niet op de problematiek, maar op de situatie van de daklozen, de plaatsen waar 

daklozen de nacht door brengen en de duur van het verblijf. Zij worden onder anderen omschreven 

als mensen die ‘niet beschikken over een gegarandeerde slaapplek voor de nacht.’12   

 De gezondheidsraad pleit er in 1995 voor de begrippen dakloosheid en thuisloosheid naast 

elkaar te gebruiken en introduceert een derde begrip: ‘de marginaal gehuisvesten.’13  

Gezien het feit dat voor alle drie de categorieën de verblijfplaats als uitgangspunt is 

genomen, ook voor de thuislozen, verdienen de definities van de Gezondheidsraad de voorkeur 

boven de in omloop zijnde definities van thuisloosheid als een persoonlijk verondersteld 

mankement. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de problematiek van dak- en thuislozen niet 

onopgemerkt blijft, maar wel degelijk betrokken wordt in deze studie. Er wordt daarbij uitgegaan 

van de aanname dat de mens meer is dan alleen haar problematiek en op een holistische wijze 

benaderd dient te worden.14 De definities die de Gezondheidsraad voor de drie categorieën 

hanteert, geven hier de ruimte voor en zullen om deze reden in deze studie gehanteerd worden.15 

 

Thuislozen worden omschreven als ‘mensen die niet beschikken over, of niet langdurig 

gebruik maken van, zelfstandige reguliere huisvesting, maar die langdurig -bijvoorbeeld langer dan 

een jaar -gebruik maken van residentiële huisvesting (waaronder ook sociale pensions, vormen van 

beschermd wonen, thuislozeninternaten en algemene opvangvoorzieningen worden gerekend).’  

                                                
10 Schmeets, H., Reep, C., & Snijkers, G. Afbakenen van moeilijk waarneembare bevolkingsgroepen. CBS,              
pp. 62-68. Op 5 december 2014 ontleend aan http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/1973048E-BF87-4883-A9AE-
1F48AA823965/0/2003k3b15p062art.pdf   
11Noom, M., Roorda-Honée, J., & Heydendael, P. (2003). Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen. Houten: 
Bohn Stafleu Van Loghum, p.13. 
12 Doorn, L. van. (2002). Een tijd op straat: Een volgstudie naar (ex)daklozen in Utrecht (1993-2000). Utrecht: 
NIZW Uitgeverij, p.14.   
13 Hoogenboezem. G. (2003). Wonen in een verhaal: Dak-en thuisloosheid als sociaal proces. Utrecht: 
Uitgeverij de Graaff, p. 18. 
14 Veltkamp, H.J. (2009). Domein, identiteit en passie van de geestelijke verzorging. In J. Doolaard (red.), 
Nieuw handboek geestelijke verzorging. Kampen: Uitgeverij Kok, pp.156-167. 
15 Hoogenboezem. G. (2003). Wonen in een verhaal: Dak-en thuisloosheid als sociaal proces. Utrecht: Uitgeverij 
de Graaff, p.18. 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/1973048E-BF87-4883-A9AE-1F48AA823965/0/2003k3b15p062art.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/1973048E-BF87-4883-A9AE-1F48AA823965/0/2003k3b15p062art.pdf
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Daklozen worden aangeduid als ‘mensen die niet beschikken over of niet langdurig gebruik maken 

van reguliere huisvesting of van residentiële huisvesting (waaronder ook ziekenhuizen en 

gevangenissen worden gerekend) of onderdak bij familie of vrienden. Zij leiden gedurende langere 

tijd (tenminste vier weken achtereen) een zwervend bestaan en brengen de nacht door op straat, 

in parken, portieken en openbare gebouwen en al die plaatsen die enige beschutting tegen weer en 

wind bieden; of ze brengen een beperkt aantal nachten (conform de ter plaatse geldende regels) 

door in opvangcentra.’ 

 

Marginaal gehuisvesten zijn ‘mensen die verblijven in een kraakpand, commercieel pension 

of bijvoorbeeld een caravan, of inwonen bij familie of vrienden. Hun verblijf wordt gekenmerkt door 

het feit dat zij zonder veel pardon op straat kunnen worden gezet.’ 

 

 

1.6. Methode van onderzoek 

Voor de uitvoering van het onderzoek is gekozen voor de methode van kwalitatief onderzoek in de 

vorm van half gestructureerde interviews met straatdokters. De methode van kwalitatief onderzoek 

verdient de voorkeur, omdat deze methode de ruimte biedt voor een diepere verkenning van de 

processen die met aandacht voor zingeving gepaard gaan. Daarnaast is de onderzoekspopulatie zo 

klein dat een kwantitatief onderzoek niet tot de mogelijkheden behoort.  

 Een gering aantal straatdokters is werkzaam in grote steden waaronder Amsterdam, Den 

Haag Eindhoven, Nijmegen en Rotterdam. De straatdokters in de steden Rotterdam en Nijmegen 

waren bereid medewerking te verlenen aan dit onderzoek.  

1.7. Indeling thesis 

In het tweede en derde hoofdstuk worden de literatuurvragen uitgewerkt. In het tweede hoofdstuk 

staan de vragen centraal die betrekking hebben op de dak- en thuislozen en de straatdokter. In het 

derde hoofdstuk worden in de literatuur de antwoorden gezocht op de vragen omtrent zingeving en 

zingevingvragen. In het vierde hoofdstuk wordt de aanpak van het empirisch onderzoek nader 

omschreven. In het vijfde hoofdstuk worden de resultaten uit het empirisch onderzoek 

weergegeven zonder nader commentaar. In het zesde hoofdstuk wordt aan de hand van de 

bevindingen uit het literatuur- en het empirisch onderzoek een antwoord gegeven op de 

hoofdvraag. Tevens zal in dit hoofdstuk een discussie worden gestart en worden waar mogelijk 

aanbevelingen gedaan.  
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2. De straatdokter en dak- en thuislozen  

 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het fenomeen straatdokter en op de groep mensen 

waarop de activiteiten van de straatdokter gericht zijn: de dak- en thuislozen. 

2.1. De straatdokter 

De bronnen die het werk van de straatdokter belichten zijn beperkt in aantal en hebben betrekking 

op het werk van de straatdokter in de steden Amsterdam en Rotterdam. Het werk van de 

straatdokters in de andere steden is gemodelleerd naar de straatdokterspraktijken in Amsterdam 

en Rotterdam. 

 

2.1.1. Ontstaan van de straatdokter 

Decennialang wordt er al door huisartsen in de grote steden medische zorg specifiek aan dak- en 

thuislozen gegeven. In de jaren tachtig van de vorige eeuw trokken enkele huisartsen in 

Amsterdam op eigen initiatief de stad in op zoek naar buitenslapers in de omgeving van het 

Centraal Station en onder bruggen om zorg te verlenen.16 Ook in Rotterdam zette een gering aantal 

artsen zich in die jaren in voor zieke mensen die op straat leefden. Toen het aantal dak- en 

thuislozen in de jaren negentig enorm toenam en hun gezondheidssituatie verslechterde, werd de 

druk op werk en financieel gebied voor deze artsen te groot.17  

Met name in Rotterdam hebben de artsen samen met de maatschappelijke opvang alarm 

geslagen over de situatie van de bestaande zorg voor dak- en thuislozen.18 Het was onmogelijk 

geworden optimale zorg te leveren zolang er sprake was van discontinuïteit en versnippering. 

Samenwerkingsverbanden tussen de verschillende instanties en organisaties die betrokken waren 

in het zorgproces, werden noodzakelijk bevonden. 

De huisartsen en de maatschappelijke opvang waren niet de enige partijen die op de 

noodzaak van hervormingen wezen. Zo pleitte De Gezondheidraad in 1995 voor het opzetten van 

een nieuw zorgproject voor dak- en thuislozen.19 Gezien het complexe karakter van zowel het 

hulpzoekgedrag als de medische consumptie van dak- en thuislozen, zou de zorg volgens de 

Gezondheidsraad moeten bestaan uit toegankelijke sociaal-medische spreekuren, specifieke zorg 

voor dak- en thuislozen en ziekenboegen.20 Op advies van de Gezondheidsraad werden er 

vervolgens sociaal-medische voorzieningen opgezet in de grote steden, waaronder het project van 

de straatdokters.  

De eerste teams van artsen en verpleegkundigen werden in steden als Amsterdam (dr. 

Valckenier) en Rotterdam (de Straatdokter) geïnstalleerd op diverse locaties van de 

maatschappelijke opvang. Jaren later zouden ook andere steden volgen waaronder Den Haag, 

Nijmegen en Eindhoven. De teams kregen de taak de continuïteit in de zorg te waarborgen en 

                                                
16 Laere, I.R.A.L. van, & Buster, M.C.A. (2001). Gezondheidsproblemen van daklozen op zogenaamde dr. 
Valckenier-spreekuren in Amsterdam. NTvG,145 (24), p.1156. 
17 Ploeg, A. van der, & Krol, L. (2007). Huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, Sociaal Medische Zorg in 
Rotterdam: bereikbaarheid, continuïteit en samenwerking. Rotterdam: IVO, pp.9-10. 
18 Ibidem, p.9. 
19 Ibidem, p.10. 
20 Laere, I.R.A.L. van. (2002). Zorg voor zieke zwervers. Op 5 december 2014 ontleend aan 
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm   

http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm
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versnippering in de zorg tegen te gaan. Vraag en aanbod moesten beter op elkaar worden 

afgestemd en er werden structuren in het leven geroepen om de samenwerking op 

managementniveau (zorgverzekeraars, maatschappelijke opvang en gemeente) en op operationeel 

niveau tussen artsen en verpleegkundigen te bevorderen.21  

 

2.1.2. Organisatie, visie en doel 

De meeste straatdokterspraktijken zijn ondergebracht bij de GGD. De GGD is verantwoordelijk voor 

de organisatie en de afstemming tussen de verschillende partijen die betrokken zijn in het 

zorgproces, waaronder artsen en verpleegkundigen, de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, 

de gemeente en zorgverzekeraars.22 De huisartsenzorg wordt in de maatschappelijke opvang 

aangeboden en vindt plaats in afstemming met en onder begeleiding van medische zorg door 

verpleegkundigen in de voorzieningen voor dag- en nachtopvang.23 Ter bevordering van de 

continuïteit van de zorg wordt er gezamenlijk geregistreerd in een huisartseninformatiesysteem.24 

Door te werken met elektronische medische dossiers van dak- en thuislozen, kunnen de dossiers 

ingezien worden door meerdere zorgverleners. 

De visie van de straatdokters is dat iedereen recht heeft op medische zorg en dat deze 

beschikbaar en toegankelijk moet worden gemaakt voor daklozen. Door inloopspreekuren te 

houden binnen de voorzieningen van de maatschappelijke opvang, waar dak- en thuislozen zich 

verzamelen, wil de straatdokter zorg aanbieden die aansluit bij hun levenssituatie en die 

bereikbaar is. De gedachte is dat wanneer de zorg bereikbaar is voor de cliënt, deze eerder zal 

worden aangenomen.25  

Het doel van de straatdokter is het leveren van sociaal-medische zorg aan dak- en 

thuislozen op verschillende locaties van dag- en nachtopvang, zodat mogelijke gezondheids-

problemen opgespoord kunnen worden en mensen toegang krijgen tot het opvang- en 

zorgcircuit.26 De zorg is naast op lichamelijke klachten, mede gericht op psychische, sociale en 

maatschappelijke problemen. Het gaat er om de gezondheid van de dak- en thuislozen te 

stabiliseren en mogelijk te verbeteren. Een stabiele gezondheid heeft bovendien een positieve 

invloed op hun huisvesting, inkomen, middelengebruik, zorg en dagbesteding.27  

 

2.1.3. De werkwijze van de straatdokter  

De complexe levens- en gezondheidssituatie van dak- en thuislozen vraagt om een specifieke 

zorgaanpak. Van de artsen wordt verwacht dat zij in staat zijn de patiënt te benaderen met 

aandacht voor verslaving, psychiatrische aandoeningen, gedragsstoornissen, meervoudige 

                                                
21 Poel, A. van der, & Krol, L. (2007). Huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, Sociaal Medische Zorg in Rotterdam: 
bereikbaarheid, continuïteit en samenwerking. Rotterdam: IVO, p.12. 
22 Ibidem, p.12. 
23 Ibidem, pp.11-12. 
24  Ibidem, p.9. 
25 Ibidem, p.11. 
26 Laere, I.R.A.L. van. (2002). Zorg voor zieke zwervers. Op 5 december 2014 ontleend aan  
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm   
27 Poel, A. van der, & Krol, L. (2007). Huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, Sociaal Medische Zorg in Rotterdam: 
bereikbaarheid, continuïteit en samenwerking. Rotterdam: IVO, p.11. 

http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm
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lichamelijke klachten en sociale problemen.28 Tevens wordt er meer tijd beschikbaar gesteld voor 

de dak- en thuisloze patiënt, die vanwege een complexe problematiek een langer consult nodig 

heeft. Een consult bij de straatdokter duurt gemiddeld 25 minuten, ruim anderhalf keer zo lang als 

bij de reguliere huisarts.29   

Een straatdokter van het Baken in Rotterdam is van mening dat een goede diagnose tijd en 

aandacht vergt: ‘(…) iemand komt met problemen aan zijn voeten en je ziet een beginnende 

loopvoet, en dan blijkt dat hij steeds vaker rondzwerft, dagen achter elkaar zonder structuur en dat 

zijn schoenen helemaal kapot zijn en dat hij in een psychose aan het afzakken is. Dus heel vaak zit 

er een verhaal achter en daarom is het belangrijk om niet alleen pillen te draaien, maar te kijken 

waar iets vandaan komt. Want die pil draaien dat is niet zo moeilijk, maar waar het om gaat is 

kijken wat het patroon is.’ 30 

De zorg die aangeboden wordt is aangepast aan de gedragsproblemen en levenswijze van 

de dak- en thuislozen. Dit geldt volgens een straatdokter van Havenzicht in Rotterdam ook voor 

zeer praktische zaken: ‘De straatdokter heeft ook voordelen ten opzichte van een eigen huisarts, 

en dan met name in de preventieve hoek. Een cliënt met bijvoorbeeld schurft krijgt van de 

straatdokter de reguliere behandeling, maar kan ook direct douchen en schone kleding aantrekken; 

iets dat bij een reguliere huisarts onmogelijk is.’31 

Straatdokters moeten beschikken over de nodige kennis en sociale vaardigheden om dak- 

en thuislozen goede zorg te bieden. Van Laere beschrijft in het artikel ‘Over sociaal-medisch verval’ 

de wijze waarop een patiënt benaderd wordt.32 In de reguliere zorg wordt door de arts 

aanbodgestuurde hulp aangeboden. De patiënt bezoekt de huisarts met een vraag en de huisarts 

komt met het zorgaanbod. Straatdokter Van Laere benadrukt dat het proces bij dak- en thuislozen 

anders loopt. Voor de meeste dak- en thuisloze patiënten dient de straatdokter zelf de hulpvraag te 

formuleren om zich vervolgens op eigen initiatief met deze vraag te richten tot de sociale en 

medische hulpverleners. De patiënt heeft volgens Van Laere geen zicht op de chaos van zijn 

problemen.  

Vervolgens beschrijft Van Laere hoe de straatdokter zo goed mogelijk een beeld tracht te 

krijgen van de sociaal-medische problemen van de patiënt, zodat er een inschatting gemaakt kan 

worden van de hulp die nodig is. Werkend vanuit de lijfregel: ’Zonder sociale diagnose geen 

medische therapie’, onderzoekt de straatdokter allereerst de sociale situatie van de patiënt.33 

Dakloosheid brengt immers sociale uitsluiting met zich mee, banden met familie en vrienden 

worden veelal verbroken, er is verlies van huisvesting, van werk en inkomen. Vervolgens wordt er 

naar de medische problematiek gekeken en worden de mate van verwaarlozing en het 

middelengebruik en de psychische en lichamelijke klachten in kaart gebracht. Afhankelijk van de 

uitslag van deze onderzoeken zal de straatdokter stappen ondernemen die nodig zijn om de patiënt 

                                                
28 Poel, A. van der, & Krol, L. (2007). Huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, Sociaal Medische Zorg in Rotterdam: 
bereikbaarheid, continuïteit en samenwerking. Rotterdam: IVO, p.9. 
29 Ibidem, p.24. 
30 Poel, A. van der, L. Krol & Jong, W. de. (2005). Huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, Sociaal-medische zorg 
aan dak-en thuislozen in Rotterdam: verslag van een onderzoek naar het functioneren van de Straatdokter. 
Rotterdam: IVO, p.36 
31 Ibidem, p.39. 
32 Laere, I. van. (2009). Over sociaal-medisch verval. Ned Tijdschr Geneeskd.,153:B107. Op 5 december 2014 
ontleend aan http://www.ntvg.nl/artikelen/weekboek/over-sociaal-medisch-verval/volledig   
33 Ibidem. 

http://www.ntvg.nl/artikelen/weekboek/over-sociaal-medisch-verval/volledig
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verder te helpen.34 In de regel wordt de patiënt voor medische hulp doorverwezen naar een 

specialist in het ziekenhuis of voor sociale problematiek naar gespecialiseerde hulpverleners. 

Uit het rapport van Van der Poel en anderen blijkt dat de straatdokter nauw samenwerkt met de 

verpleegkundige. Zij is altijd aanwezig bij het consult en is op de hoogte van wat er met de patiënt 

wordt besproken. Op deze manier kan zij de patiënt goed volgen in het zorgtraject. De 

verpleegkundige heeft ook de taak patiënten naar het spreekuur te leiden indien zij het nodig acht 

dat de persoon gezien wordt. Uit onderzoek is gebleken dat hoe meer uren de verpleegkundige 

aanwezig is, hoe meer mensen de arts bezoeken.35 

Van essentieel belang is het contact dat de verpleegkundige maakt met de dak- en 

thuislozen en de vertrouwensrelatie die zij met hen opbouwt. Zij bezoekt hen regelmatig in de 

huiskamer van de opvang en legt hier ook het contact met de hulpverleners. De informatie die 

wordt uitgewisseld neemt zij mee naar de straatdokter. Een arts in Rotterdam verwoordt haar 

bijdrage als volgt: ‘door de informatie van de verpleegkundige vooraf kun je meer diepgang, 

effectiviteit en resultaat bereiken.’36  

 

2.1.4. De doelgroep van de straatdokter 

Dak- en thuisloze mensen ondervinden veel gezondheidsklachten als gevolg van hun levensstijl.  

Hoewel dak- en thuisloze mensen gezien hun relatief slechte gezondheidssituatie vaker naar een 

huisarts zouden moeten gaan dan de gemiddelde Nederlander, blijkt in de praktijk dat zij minder 

vaak gaan. De gemiddelde niet-dakloze Nederlander bezoekt 3 tot 4 maal per jaar de huisarts, 

terwijl dak- en thuislozen slechts twee keer per jaar een bezoek brengen.37 Zij gaan meestal ‘als 

het echt niet meer gaat.’38  

De reguliere zorg is niet ingericht op de meervoudige gezondheidsproblematiek van deze 

doelgroep, aangezien de reguliere huisarts vaak geen tijd heeft voor een langdurig consult om de 

problematiek uitgebreid te bespreken en de zorg te coördineren. Daarnaast is een reguliere 

huisartsenpraktijk niet afgestemd op de gedragsproblemen van dak- en thuislozen die 

samenhangen met middelengebruik en/of psychiatrische problemen.39 Ook het werken op afspraak 

kan een probleem vormen, want ’wanneer een dakloze een nacht lang rondloopt om lege flessen of 

oud ijzer te verzamelen voor statiegeld en alcohol en drugs heeft gebruikt, kun je niet verwachten 

dat hij op tijd op de afspraak is (…)’40 

Akkermans beschrijft verschillende oorzaken voor het zorgmijdend gedrag van dak- en 

thuislozen.41 Een groot aantal koestert wantrouwen jegens hulpverlening. Ook lijkt het zoeken van 

contact en de therapietrouw voor een deel van de groep dak- en thuislozen niet vanzelfsprekend te 

zijn. Zij vinden het lastig om terug te komen voor een vervolgbehandeling, omdat zij andere 

                                                
34 Laere, I. van. (2009). Over sociaal-medisch verval. Ned Tijdschr Geneeskd.,153:B107. Op 5 december 2014 
ontleend aan http://www.ntvg.nl/artikelen/weekboek/over-sociaal-medisch-verval/volledig  
35 Poel, A. van der, & Krol, L. (2007). Huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, Sociaal Medische Zorg in Rotterdam: 
bereikbaarheid, continuïteit en samenwerking. Rotterdam: IVO, p.18. 
36 Ibidem, p.20.  
37 Ibidem, p.9. 
38 Laere, I.R.A.L. van. (2002). Zorg voor zieke zwervers. Op 5 december 2014 ontleend aan  
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm  
39 Ibidem. 
40Laere, I.R.A.L. van. (2002). Zorg voor zieke zwervers. Op 5 december 2014 ontleend aan 
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm      
41 Akkermans, C. (2008). Omdat ik er geen last van heb…: De toegankelijkheid van sociaal-medische zorg voor 
dak-en thuislozen in de maatschappelijke opvang. Sociale Interventie 17 (1), pp.35-40. 

http://www.ntvg.nl/artikelen/weekboek/over-sociaal-medisch-verval/volledig
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm
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prioriteiten stellen, zoals overleven in het circuit en het kopen en gebruiken van drugs en alcohol. 

Sommigen zien het nut van een bezoek niet in. Daarnaast speelt volgens Van Laere schaamte bij 

een groot aantal dak- en thuislozen een rol.42 De straatdokter is in het leven geroepen om voor 

deze mensen medische zorg beschikbaar en toegankelijk te maken. 

Tot de doelgroep van de straatdokter in Rotterdam behoren de buitenslapers en de dak- en 

thuislozen, die maatschappelijke opvang bezoeken op locaties voor dag- en nachtopvang.43 

Hieronder vallen ook de dak- en thuislozen die gebruik maken van de verpleegbedden. Belangrijke 

subgroepen vormen de verslaafden, psychiatrische patiënten en mensen zonder geldige 

verblijfspapieren.  

 In Amsterdam wordt het spreekuur met name bezocht door buitenslapers en passanten 

(mensen die voor één of meer nachten gebruik maken van passantverblijven).44 De bezoekers zijn 

vooral mensen die door een ingrijpende gebeurtenis (bijvoorbeeld scheiding) hun huisvesting zijn 

verloren, alcoholverslaafd zijn en hun ‘roes’ voor een nacht komen uitslapen.45 Daarnaast zijn er de 

(poly)drugsverslaafden die verschillende afkickprogramma’s doorlopen hebben en ‘op een 

onderhoudsdosering methadon staan’, bezoekers met psychiatrische problemen, die voortijdig uit 

een kliniek zijn ontslagen of gevlucht zijn en ex-gevangenen.46  

Patiënten die een zorgverzekering hebben krijgen de kosten van de medicatie vergoed. 

Medicatie die de arts voorschrijft aan illegalen wordt door het koppelingsfonds betaald. Voor de 

legale onverzekerde geldt dat zij moeten betalen voor de medicatie bij de apotheek en dat is voor 

de patiënt, zeker als de patiënt verslaafd is, een groot probleem.47 Gezondheid komt voor 

drugsverslaafden niet op de eerste plaats. De meest voorkomende klachten van de dak- en 

thuisloze patiënten die bij een straatdokter in Nederland op consult komen zijn:48 ziekten van het 

bewegingsapparaat, de luchtwegen en het maagdarmstelsel, wondinfecties, traumata en 

verwaarlozing. Dak- en thuislozen maken veel gebruik van medicijnen, met name psychofarmaca. 

Ongeveer 30% van de dak- en thuisloze patiënten gebruikt drugs en 30% is alcoholverslaafd. Veel 

klachten hangen samen met alcohol- en drugsverslaving en leefstijl.  

In Rotterdam lijdt ruim de helft aan middelengebruik en/of psychiatrische aandoeningen. 

Van hen heeft 66% een probleem met het gebruik van drugs (cannabis, heroïne, methadon, 

basecoke) en alcohol en heeft 10% psychiatrische aandoeningen en 23% een dubbele diagnose.49  

Door hun dakloze leefstijl en risicogedrag stapelen problemen zich op en worden zij 

toenemend afhankelijk van medische zorg. Uit onderzoek is gebleken dat met name de 

                                                
42 Laere, I.R.A.L. van. (2002). Zorg voor zieke zwervers. Op 5 december 2014 ontleend aan 
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm   
43 Poel, A. van der, & Krol, L. (2007). Huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, Sociaal Medische Zorg in Rotterdam: 
bereikbaarheid, continuïteit en samenwerking. Rotterdam: IVO, p.11. 
44 Laere, I.R.A.L. van, & Buster, M.C.A. (2001). Gezondheidsproblemen van daklozen op zogenaamde dr. 

Valckenier-spreekuren in Amsterdam. NTvG,145 (24), p.1157. 
45 Laere, I.R.A.L. van. (2002). Zorg voor zieke zwervers. Op 5 december 2014 ontleend aan 
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm   
46 Ibidem.  
47 Poel, A. van der, & Krol, L. (2007). Huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, Sociaal Medische Zorg in Rotterdam: 
bereikbaarheid, continuïteit en samenwerking. Rotterdam: IVO, p.34. 
48 Laere, I.R.A.L. van. (2002). Zorg voor zieke zwervers. Op 5 december 2014 ontleend aan 
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm   
49 Poel, A. van der, & Krol, L. (2007). Huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, Sociaal Medische Zorg in Rotterdam: 
bereikbaarheid, continuïteit en samenwerking. Rotterdam: IVO, p.31.  

http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftenartikel/05202/zorg-voor-zieke-zwervers.htm
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zorgmijdende daklozen op jongere leeftijd overlijden dan de gemiddelde niet dakloze 

Nederlander.50  

 

2.2. Dak- en thuislozen 

Om de antwoorden op de deelvragen over dak- en thuislozen te vinden, konden veel bronnen 

geraadpleegd worden. Er is vooral gezocht in de sociaal-psychologische en sociologische hoek. 

2.2.1. Benadering van dak- en thuislozen 

Het begrip ‘thuislozen’ is in de jaren vijftig van de vorige eeuw geïntroduceerd met als doel een 

gedeelte van de bevolkingsgroep aan te duiden dat op straat leefde en voorheen benamingen 

kreeg toebedeeld als landlopers, zwervers, bedelaars en leeglopers.51 Hoytink beschreef thuislozen 

als ‘tamelijk gezonde mensen, verstandelijk niet abnormaal, psychisch niet zwaar gestoorde 

mensen zonder tehuis’.52   

 Op beleidniveau groeide het besef dat het om hulpbehoevende mensen ging, voor wie men 

de verantwoordelijkheid had een zorgsysteem op te richten, dat hen in ontferming kon nemen.53             

Men besloot af te zien van een traditie van vooroordelen en strafrechtelijke vervolging en er werd 

gewezen op de ongunstige sociale omstandigheden van deze bevolkingspopulatie (verwaarlozing, 

gebrek aan scholing, doorzettingsvermogen en aanpassing, en alcoholmisbruik).54  

  Tegenwoordig is er een groeiende tendens zowel thuislozen als daklozen te omschrijven als 

mensen die aan de zelfkant van de samenleving leven. Beiden worden veelal onder één noemer 

‘dak- en thuislozen’ geplaatst en in verband gebracht met begrippen als tragiek, eenzaamheid, 

vernedering, uitsluiting, verlorenheid en hulpeloosheid.  

 In de literatuur wordt er voor gepleit deze mensen, die ‘sociaal overbodig’ zijn, extra zorg 

te geven, zodat ze kunnen worden ingesloten in de samenleving.55 De nadruk wordt gelegd op het 

feit dat dak- en thuislozen nergens meer over beschikken en zelfs een bedreiging vormen voor de 

openbare ruimte van burgers. Sociale uitsluiting, leegte en de pijn in hun naakte bestaan staan 

centraal. 

Baart spreekt in dit opzicht van ‘gebroken goed (bonum)’ en benadrukt dat de kans op 

heling geheel afhankelijk is van de individuele situaties van mensen.56 Zo zal een persoon die 

plotseling werkloos is geworden, en vervolgens na een scheiding vervuild op straat raakt kansrijker 

zijn dan ‘een misbruikte oud spijbelaarster, die al 17 jaar aan de heroïne/crack is, nooit gewerkt 

heeft, ernstige fysieke en psychiatrische klachten heeft ontwikkeld en onomkeerbare neurologische 

schade heeft opgelopen.’57  

 

                                                
50 Laere. I.R.A.L. van. (2002). De zwervende alcoholist: Voor wie een zorg? Ned Tijdschr Geneesk.19 oktober; 
146 (42), p.1966. 
51 Noom, M., Roorda-Honée, J., & Heydendael, P. (2003). Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen. Houten:  

Bohn Stafleu Van Loghum, p.9. 
52 Nuy, M. (1998). De odyssee van daklozen. Utrecht: Uitgeverij SWP Utrecht, p.45. 
53 Ibidem, pp.44-45. 
54 Ibidem, p.45.  
55 Bons, A., & Janssen, R. (2004). Het naakte leven: Een pleidooi voor ontferming. In M. Nuy en F. Brinkman. 
(red.), Wanorde in een mensenleven: Een bezinning op thuisloosheid. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP, p.44. 
56 Baart, A. (2004). Gebroken goed in ongebroken relaties: Theoretische notities voor de beroepspraktijk van 
maatschappelijke opvang. In M. Nuy en F. Brinkman. (red.), Wanorde in een mensenleven: Een bezinning op 
thuisloosheid. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP, p.144. 
57 Ibidem, pp.166-169. 
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2.2.2. Hoe raken mensen dak-of thuisloos? 

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar dak- en thuislozen in Nederland is, naast het 

vervaardigen van demografische studies, voornamelijk gefocust op het verklaren van de oorzaken 

van thuisloosheid vanuit sociaal-psychologisch perspectief.58 Hessing wijst op het feit dat thuislozen 

een hechtingsrelatie hebben gemist in hun eerste levensjaren en thuis geen veiligheid en 

vertrouwen hebben gekend.59 Tavecchio en  Roorda-Honeé sluiten zich bij deze verklaringsgronden 

voor feitelijke thuisloosheid aan. Affectieve verwaarlozing in de jeugdjaren zou volgens de auteurs 

ertoe geleid kunnen hebben dat thuislozen niet in staat zijn relaties aan te gaan en te onderhouden 

en deze bewust of onbewust op den duur zijn gaan vermijden.60  

Noom, Roorda-Honnée en Heydendael constateren dat een groot aantal thuislozen zich 

kenmerkt door een instabiele jeugd, die zij voornamelijk in kindertehuizen hebben doorgebracht.61 

Onder deze groep thuislozen bevinden zich veel mensen die al vroeg met het straatleven in contact 

zijn gekomen en aan drugs en/of alcohol verslaafd zijn geraakt. Eenzaamheid vormt in deze groep 

een groot probleem.  

Vanaf de jaren negentig wordt er bezwaar gemaakt tegen de eenzijdigheid van sociaal-

psychologische theoriebenadering, die slechts oog had voor de persoonskenmerken van het 

thuisloze individu. Vanuit cultureel-sociologisch perspectief wordt er gewezen op de invloed van 

omgevingsfactoren. Dak- en thuislozen kunnen in deze complexe en op succes gerichte  

georganiseerde maatschappij de weg niet vinden naar de nodige institutionele middelen om hun 

doelen en waarden te realiseren en geven uiteindelijk hun verantwoordelijkheden op en 

distantiëren zich van de reguliere samenleving.62 Tevens wordt er gewezen op het feit dat dak- en 

thuislozen niet kunnen voldoen aan de eisen die door de samenleving gesteld worden. Deze eisen 

zijn vastgelegd in complexe regelgeving. Als gevolg daarvan raken zij steeds verder 

gemarginaliseerd.63  

Er wordt de laatste jaren steeds vaker een verband gelegd tussen dakloosheid en armoede. 

Mensen belanden in een neerwaartse spiraal, ze verliezen hun baan, sociale contacten, geraken in 

de schuld en in een sociaal isolement. Het risico dat ze in een dergelijke situatie huisvesting 

verliezen is enorm.64  

Van Laere is van mening dat er niet één oorzaak aan te wijzen is voor het verlies van 

huisvesting.65 Het gaat om een opeenstapeling van problemen. Op de voorgrond staan schulden, 

verslaving en psychiatrische problemen. Het groeiende aantal huisuitzettingen ziet Van Laere als 

een signaal dat een toenemende groep kwetsbare mensen niet in staat is om de eigen 

                                                
58 Doorn, L. van. (2002). Een tijd op straat: Een volgstudie naar (ex)daklozen in Utrecht (1991-2000). Utrecht: 
NIZW, p.24. 
59 Hessing, T. (1993). De hulpverlening in de thuislozenzorg. In L.W.C. Tavecchio, J.D. van der Ploeg & 
J.M.Th.G. Roorda-Honée (red.), Visies op thuisloosheid: Theoretische inzichten over antecedenten van 
thuisloosheid en de praktijk van de hulpverlening. Utrecht: Uitgeverij SWP, p. 101. 
60 Tavecchio, L., & Roorda-Honée, J. (1993). In L.W.C. Tavecchio, J.D. van der Ploeg & J.M.Th.G. Roorda-Honée 
(red.), Visies op thuisloosheid: Theoretische inzichten over antecedenten van thuisloosheid en de praktijk van 
de hulpverlening. Utrecht: Uitgeverij SWP, pp.15-26. 
61 Noom, M., Roorda-Honée, J., & Heydendael, P. (2003). Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen. Houten:  
Bohn Stafleu Van Loghum, pp. 26-27. 
62 Hoogenboezem. G. (2003). Wonen in een verhaal: Dak-en thuisloosheid als sociaal proces. Utrecht: 
Uitgeverij de Graaff, p.52.  
63 Ibidem, pp.52-53. 
64 Ibidem, p. 53. 
65 

Laere, I.R.A.L. van, & Wit, M.A.S. de. (2005). Dakloos na uitzetting. Amsterdam: GG&GD cluster MGGZ-EDG, 

februari 2005, p.185. 
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verantwoordelijkheid te nemen. Hij pleit voor beleidsverbetering gericht op preventie van 

huisuitzettingen en preventie van dakloosheid en wijst op het feit dat dak- en thuislozen de 

onderliggende problematiek niet inzien die ertoe geleid heeft dat zij dakloos zijn geworden. Met 

name verslaafden en psychiatrische patiënten missen het zelfinzicht om op tijd hulp in te roepen en 

raken daardoor dakloos.66 De problemen groeien naarmate men langer dakloos is.  

 

2.2.3. Wat zijn de gevolgen van dakloosheid? 

Uit onderzoek van Van Laere blijkt dat er bij mensen die recent dakloos raken, zowel voor als na 

het verlies van huisvesting sprake is van lichamelijke, sociale, medische en psychische klachten. 

Van Laere constateert dat deze problemen verergeren als er geen hulp ontvangen wordt.67  Uit 

onderzoek van Hoogenboezem blijkt dat een grote groep daklozen in combinatie met slaap-en 

voedselgebrek, psychosomatische klachten ontwikkelt zoals stress, hoofdpijn en depressie.68  

Nuy beschrijft voornamelijk de chaos die zich gedurende de jaren heeft opgebouwd in het 

leven van de dak- en thuislozen en de bijna onmogelijke taak deze weer op orde te krijgen, met 

name bij mensen die ernstig verslaafd zijn en psychiatrische problemen hebben. Het gaat volgens 

de auteur om ‘een wanorde in de ziel van een mens en in de structuur van diens leven dat is 

losgeraakt van een groter weefsel en dus weinig samenhang meer kent’.69 De wanorde hangt 

samen met het verlies van bepaalde ‘territoria’ die het leven van de mens structureren en voor de 

nodige vertrouwdheid, veiligheid en orde in het leven zorgen. Persoonlijke relaties, een baan of een 

thuis geven het individu een plaats in de samenleving en maken het leven voor het individu de 

moeite waard, omdat zij inhoud en vooruitzichten verlenen aan het bestaan. Noom, Roorda-

Honnée en Heydendael onderstrepen eveneens het belang van een (t)huis. Een huis geeft het 

individu niet alleen onderdak, maar zorgt tevens voor geborgenheid, een ruimte om tot verdere 

ontwikkeling te komen en een plek in de samenleving.70 Het ontbreken ervan leidt vooral tot 

maatschappelijk en sociaal isolement.  

  Het zijn bovenstaande ‘territoria’ die volgens Nuy de identiteit van het individu bepalen,  

de verantwoordelijkheid in de mens oproepen en bepalend zijn voor de betekenisgeving aan het 

bestaan.71 Dit houdt volgens de auteur in dat het wegvallen van deze gebieden, het verlies van 

zowel identiteit, als zingeving, toekomst en orde met zich meebrengt. Het individu geraakt hierdoor 

in een situatie van afhankelijkheid en kwetsbaarheid.72            

De stelling dat dakloosheid verlies van identiteit, zingeving en toekomstperspectief met zich 

meebrengt komt overeen met de bevindingen van Hoogenboezem die gebaseerd zijn op een 

                                                
66 Laere, I.R.A.L. van, & Wit, M.A.S. de. (2005). Dakloos na uitzetting. Amsterdam: GG&GD cluster MGGZ-EDG, 
februari 2005, p.158. 
67 Ibidem, p.169. 
68 Hoogenboezem. G. (2003). Wonen in een verhaal: Dak-en thuisloosheid als sociaal proces. Utrecht: Uitgeverij 
de Graaff, p.117. 
69 Nuy, M. (2004). Wanorde in een mensenleven: Inleiding over het onbenijdenswaardige bestaan van 
thuislozen. In M. Nuy en F. Brinkman. (red.), Wanorde in een mensenleven: Een bezinning op thuisloosheid. 
Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP, p.14. 
70 Noom, M., Roorda-Honée, J., & Heydendael, P. (2003). Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen. Houten: 
Bohn Stafleu Van Loghum, p.10. 
71 Nuy, M. (2004). Wanorde in een mensenleven: Inleiding over het onbenijdenswaardige bestaan van 
thuislozen. In M. Nuy en F. Brinkman (red.), Wanorde in een mensenleven: Een bezinning op thuisloosheid. 
Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP, p.25. 
72 Ibidem, pp.24-26. 
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onderzoek dat de auteur verricht heeft naar de levensverhalen van daklozen.73 Hoogenboezem 

beschrijft in dit verband de wijze waarop een levensverhaal door dak- en thuislozen verteld wordt. 

Sommige daklozen beschrijven hun leven als een aaneenschakeling van scènes. Zij blijken niet 

meer in staat te zijn een samenhang te construeren in hun leven en coherente antwoorden te 

geven op identiteitsvragen als: ‘Wie was ik?’; ‘Wie ben ik?’ en ‘Waar wil ik heen?’ Het construeren 

van hun levensverhaal is volgens de auteur van belang om zin en samenhang aan het bestaan te 

geven, de eenheid in het leven en van het ‘zelf’ te kunnen ervaren en zich staande te kunnen 

houden in het leven.74  

Het verband tussen de vorm van het narratief en het ervaren van overzicht op het bestaan 

wordt ook door Ganzevoort en Visser onderstreept.75 Een ingrijpende gebeurtenis kan voor een 

breuk zorgen in het levensverhaal. Het individu staat dan voor de taak het levensverhaal weer 

‘kloppend’ te krijgen. Slechts als hij het verhaal anders vertelt en bijstelt kan er volgens de auteurs 

weer controle verkregen worden over het bestaan. 

Hoogenboezem toont tenslotte de dramatische gevolgen van dakloze mensen die 

fragmentarische chaosverhalen vertellen. Een groot aantal vindt geen aansluiting bij de 

hulpverlening en/of wordt uitgesloten, terwijl juist zij de meeste hulp nodig hebben.76 Uit 

onderzoek van Wolf naar uitburgering van kwetsbare mensen blijkt dat ‘mensen zonder zorg’ in 

grote steden steeds zichtbaarder worden en er een betere afstemming met de hulpverlening 

noodzakelijk is.77 Wolf beschrijft voorts de sociale en maatschappelijke uitsluiting van deze groep 

mensen. 

Samenvattend kan uit bovenstaande literatuuronderzoek gesteld worden dat dakloosheid 

meer is dan alleen maar geen dak boven het hoofd hebben. Dakloos worden tast het gehele 

bestaan van het individu aan. Wat grotendeels het leven de moeite waard maakt valt weg.  

 

2.2.4. Hoe gaan mensen met de situatie van dakloosheid om? 

Van Doorn heeft onderzoek gedaan naar het verloop van de situatie van dakloosheid.78 De auteur 

onderscheidt drie fasen in het proces van dakloosheid:79 verzet van het individu tegen de situatie 

van dakloosheid, berusting en opgeven. 

 

Fase van verzet:  Mensen die dakloos raken zijn in de beginfase geneigd de ernst van hun 

situatie van dakloosheid te ontkennen en trachten zo lang mogelijk hun situatie als iets 

provisorisch te zien. In de regel blijven zij zich focussen op de terugkeer naar een regulier bestaan 

                                                
73 Hoogenboezem, G. (2004). Orde en chaos in levensverhalen: Narratieve analyse als middel voor passende 
zorg. In M. Nuy en F. Brinkman (red.), Wanorde in een mensenleven: Een bezinning op thuisloosheid. 
Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP, pp.87-89. 
74 Ibidem, p.89. 
75 Ganzevoort, R., & Visser, J. (2007). Zorg voor het verhaal: Achtergrond, methode en inhoud van pastorale 
begeleiding. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, p.293. 
76 Hoogenboezem, G. (2004). Orde en chaos in levensverhalen: Narratieve analyse als middel voor passende 
zorg. In M. Nuy en F. Brinkman. (red.), Wanorde in een mensenleven: Een bezinning op thuisloosheid. 
Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP, pp.89-102. 
77 Wolf, J.R.L.M. (2002). Een kwestie van uitburgering. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p.3. 
78 Ibidem, p.6. 
79 Doorn, L. van. (2002). Een tijd op straat: Een volgstudie naar (ex)daklozen in Utrecht (1991-2000). Utrecht: 
NIZW, pp. 267-271. 
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en ondernemen verwoede pogingen om op zelfstandige manier hun situatie te verbeteren.80   Het 

probleem dat hierbij speelt, is dat mensen vaak geen weet hebben van het feit dat er 

opvangvoorzieningen bestaan, die hen zou kunnen helpen in deze moeilijke tijd. Recent daklozen 

gaan zelf oplossingen bedenken voor hun situatie en gaan bijvoorbeeld in hun auto slapen of buiten 

op een bankje. Gedurende deze fase ervaren mensen diepe gevoelens van eenzaamheid.81 Steun 

van familie is in de meeste gevallen al uitgevallen82 en het contact met lotgenoten wordt 

vooralsnog vermeden.83  

 De mogelijkheden om aan de situatie van dakloosheid te ontkomen, blijken voor de 

meesten gering. Het steeds weer zien mislukken van hun pogingen brengt veel spanning met zich 

mee en tast bovendien de eigenwaarde van mensen aan. De overgrote meerderheid zal na een 

langdurige periode van wikken en wegen de hoop opgeven en uiteindelijk voor het leven op straat 

kiezen. Zij treden in een fase van berusting en gaan zich op het straatleven oriënteren. 

 

Fase van berusting: Het berusten in de situatie van dakloosheid is een mechanisme van de 

persoon om zichzelf te beschermen tegen verdere teleurstellingen, aantasting van eigenwaarde en 

de stress die daarbij komt kijken.84 Het verliezen van een vertrouwde cultuur en het moeten 

omgaan met een onbekende cultuur vraagt om een enorm adaptatievermogen en kracht om met 

het lijden om te gaan. Wolf wijst op het feit dat daklozen door middel van acceptatie en berusting 

richting geven aan hun leven en noemt dit een ‘prestatie van formaat’.85 Acceptatie en berusting 

zijn volgens Wolf niet altijd uitdrukking van overgave, maar mechanismen die de functie hebben 

om tot een probleemoplossing te komen en zichzelf te beschermen.86 Van Doorn is eveneens van 

mening dat het bij berusting om doelgericht gedrag gaat. Het gaat om aanpassingen aan hun 

moeilijke levensomstandigheden, die tevens het begin van een onthechtingproces inluiden.  

 Als daklozen eenmaal hun situatie hebben geaccepteerd zoeken zij het contact met 

lotgenoten op, zowel voor de steun en de gezelligheid als voor praktische tips om het hoofd boven 

water te houden.87 Zij gaan steeds meer manieren ontwikkelen om met hun nieuwe levenssituatie 

om te gaan. Van Doorn geeft in dit verband de verandering van perceptie van tijd aan.88 Dak- en 

thuislozen nemen afstand van het lineaire tijdsbesef en gaan ‘in hun eigen tijd’ leven en wel in het 

hier en nu. Door geen plannen te maken en geen verwachtingen te scheppen, verkleinen dak- en 

thuisloze mensen de kans op verdere teleurstellingen. Bovendien sluit de inperking van het 

tijdsbesef goed aan bij de acute aard van hun primaire behoeften: de voortdurende zoektocht naar 

                                                
80 Doorn, L. van. (2002). Een tijd op straat: Een volgstudie naar (ex)daklozen in Utrecht (1991-2000). Utrecht: 
NIZW, pp.267-268. 
81 Doorn, L, van. (1997). Vaardigheden in overleven: Over sociale competenties van dak-en thuislozen. In 
Sociologische Gids, themanummer Dak-en thuislozen, juli/augustus (jg.XLIV), pp.261-262. 
82 Menger, R., Jezek, R., & Wolf, J. (2004). Eens was ik één van jullie…Een blik op de toekomst en de hobbels 
op de weg er naar toe door dak-en thuisloze mensen. In M. Nuy en F. Brinkman (red.), Wanorde in een 
mensenleven: Een bezinning op thuisloosheid. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP, p.118. 
83 

Doorn, L. van. (1997). Vaardigheden in overleven: Over sociale competenties van dak-en thuislozen. In 

Sociologische Gids, themanummer Dak-en thuislozen, juli/augustus (jg.XLIV), pp.261-262. 
84 Ibidem, p.268. 
85 Wolf, J.R.L.M. (2002). Een kwestie van uitburgering. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p.16. 
87 Ibidem, p.18. 
87 Menger, R., Jezek, & R., Wolf, J. (2004). Eens was ik één van jullie…Een blik op de toekomst en de hobbels 
op de weg er naar toe door dak-en thuisloze mensen. In M. Nuy & F. Brinkman (red.), Wanorde in een 
mensenleven: Een bezinning op thuisloosheid. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP, p.114. 
88 Nuy, M. (2004). Wanorde in een mensenleven: Inleiding over het onbenijdenswaardige bestaan van 
thuislozen. In M. Nuy & F. Brinkman (red.), Wanorde in een mensenleven: Een bezinning op thuisloosheid. 
Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP, p.25. 
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een slaapplek, voedsel, geld en middelen voor gebruik. Van Doorn geeft voorts de consequentie 

van deze strategie aan: door in het hier en nu te leven ontbreekt het de dak- en thuisloze mensen 

vaak aan richtinggevende doelen in de toekomst. 

 

‘Ik loop maar wat te dwalen. Ik heb geen vaste route, zoals de wind waait, waait mijn jasje.89 

 

Nuy is eveneens van mening dat met het verstrijken van de tijd dak- en thuislozen steeds meer in 

het heden gaan leven.90  Door afstand te nemen van de samenleving en bovendien het verleden en 

de toekomst buiten beschouwing te laten, reduceren zij de stress van deze factoren. 

 Naast een verandering in tijdsbesef, constateert Van Doorn dat hoe langer mensen dakloos 

zijn, hoe meer zij hun waarneming van de ruimte waarin ze verblijven aanpassen.91 Zij hebben 

geen privéruimte meer en zijn volledig aangewezen op de publieke sfeer. Vanuit deze openbare 

ruimte kijken zij de wereld in en stellen zich volgens de auteur voortdurend de vraag: hoe kan ik 

hier overleven? Het feit dat deze ruimte onbegrensd, onbeschut en als onveilig wordt ervaren, 

heeft tot gevolg dat zij in een constante staat van alertheid verkeren.  

 

‘Ik keek altijd maar achterom, alsmaar in angst leven. Je bent nooit veilig op straat. Je kan te allen tijde de lul 

zijn. Daar ben je je doorlopend van bewust.92 

 

Als gevolg van dakloosheid krijgen dak- en thuislozen op den duur een laag zelfbeeld: 

 

 ‘Op straat raak je je zelfrespect helemaal kwijt. Je wordt bekeken als minderwaardig, als een crimineel, en zo 

voel je je ook: de manier waarop je wordt behandeld, weggestuurd, dat is funest voor je. Daar ga je aan 

onderdoor.’93  

 

Wanneer mensen voortdurend negatief benaderd worden door anderen, is de kans groot dat zij een 

negatief beeld van zichzelf krijgen. De oordelen van anderen worden eigen gemaakt, waardoor 

dakloze mensen zich er ook naar gaan gedragen.94 Wolf wijst op de consequenties hiervan: ’hoe 

groter de vervreemding van het eigen zelf des te minder zijn ze gemotiveerd om zich te houden 

aan de codes die de samenleving geeft.95  

 Mensen die langdurig dakloos zijn verdelen de wereld in een wereld van daklozen en een 

buitenwereld. Er ontstaat een gevoel van ‘samen tegen de rest van de wereld’.96 De buitenwereld 

ervaren zij als onrechtvaardig: 

 

                                                
89 Doorn, L. van. (2002). Een tijd op straat: Een volgstudie naar (ex)daklozen in Utrecht (1991-2000). Utrecht: 
NIZW, p.247. 
90 Nuy, M. (2004). Wanorde in een mensenleven: Inleiding over het onbenijdenswaardige bestaan van 
thuislozen. In M. Nuy & F. Brinkman (red.), Wanorde in een mensenleven: Een bezinning op thuisloosheid. 
Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP, pp.24-25. 
91 Doorn, L. van. (2002). Een tijd op straat: Een volgstudie naar (ex)daklozen in Utrecht (1991-2000). Utrecht: 
NIZW, pp. 252-253. 
92 Ibidem, p.253. 
93 Ibidem, p.257. 
94 Wolf, J.R.L.M. (2002). Een kwestie van uitburgering. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 20. 
95 Ibidem, p.20. 
96 Menger, R., Jezek, R., & Wolf, J. (2004). Eens was ik één van jullie…Een blik op de toekomst en de hobbels 
op de weg er naar toe door dak-en thuisloze mensen. In M. Nuy & F. Brinkman (red.), Wanorde in een 
mensenleven: Een bezinning op thuisloosheid. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP, p.114. 
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 ‘Toen ik op straat liep, vond ik het zum kotzen om al die mensen ’s morgens naar hun werk te zien gaan. Als ik 

zag dat iemand zijn vrouw zoende op straat dan ging ik ook zowat over m’n nek. Doe dat maar ergens anders, 

dacht ik dan. Een beetje gelukkig lopen te doen terwijl ik hier rondloop en doodongelukkig ben. Ik kon niet 

verdragen dat andere mensen gelukkig waren en ik niet. Dat voelde onrechtvaardig. (…).97 

 

Om hun zelfrespect te vergroten ontwikkelt een aantal dak- en thuislozen diverse ’vaardigheden’. 

Dakloze drugsverslaafden zijn geneigd positieve identiteiten te vormen op het gebied van 

verslaving en dakloosheid. De ruige levensstijl wordt opgewaardeerd.98 Een andere manier om hun 

eigenwaarde te vergroten is het vertellen van sociale leugens in de vorm van fantasierijke verhalen 

over het verleden, het heden en de toekomst. Werkelijkheid en verbeelding kunnen soms moeilijk 

van elkaar onderscheiden worden, ook door dak- en thuislozen zelf. Er is sprake van 

realiteitsverlies.99  

Van Doorn benadrukt het belang van fantaseren en noemt het een ‘cognitieve strategie 

waarmee personen die zich in een uitzichtloze situatie bevinden trachten het hoofd boven water te 

houden’.100 Door te fantaseren kunnen ze volgens de auteur gericht blijven op het ‘betere’ leven. 

Een aantal daklozen blijft de ambitie houden eens terug te keren naar een regulier bestaan.  

Onder de meest wanhopige mensen rekent Van Doorn de daklozen die deze wens koesteren, terwijl 

zij reeds in een fase leven waarin de kans daarop bijna nihil is geworden.101 Er is tevens een groep 

daklozen voor wie het niet eenvoudig is om te gaan met het feit dat hun levenssituatie niet kan 

worden teruggedraaid en dat zij daar bovendien de gevolgen van moeten accepteren. Voor deze 

groep blijkt het opbrengen van verantwoordelijkheid voor het leven een moeilijke taak te zijn.102  

Onder de mensen die langdurig dakloos zijn, herkent Van Doorn een houding van ‘blaming 

the faith’.103 Zij zoeken de schuld niet meer bij zichzelf, of het systeem, maar zien het lot als 

oorzaak van hun levenssituatie en doen hun best er nog wat van te maken. Er worden ook 

positieve ervaringen door dakloze mensen genoemd. Zo zou het dakloos zijn de dakloze hebben 

geleerd blij te zijn met kleine dingen in het leven en meer waarde te hechten aan het leven zelf.104  

 

Fase van opgeven Doorgaans verzinken mensen die zeer langdurig dak-of thuisloos zijn in een 

staat van apathie, wanhoop en isolement. Er is een grote kans dat zij op den duur alle hoop en 

moed verliezen. Een groot deel wantrouwt de medemens en vermijdt het contact. Met name 

langdurige feitelijke dakloosheid veroorzaakt extreme marginalisering.105 Wolf constateert het 

volgende in haar onderzoek: ‘inburgering in de marge leidt onbedoeld tot uitburgering uit de 

                                                
97 Doorn, L. van. (2002). Een tijd op straat: Een volgstudie naar (ex)daklozen in Utrecht (1991-2000). Utrecht: 
NIZW, p.259. 
98 Hoogenboezem. G. (2003). Wonen in een verhaal: Dak-en thuisloosheid als sociaal proces. Utrecht: Uitgeverij 
de Graaff, pp.112-113. 
99 Doorn, L. van. (2002). Een tijd op straat: Een volgstudie naar (ex)daklozen in Utrecht (1991-2000). Utrecht: 
NIZW, p.279. 
100 Ibidem, p.276. 
101 Ibidem, p.271. 
102 Wolf, J.R.L.M. (2002). Een kwestie van uitburgering. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p.15.  
103 Doorn, L. van. (2002). Een tijd op straat: Een volgstudie naar (ex)daklozen in Utrecht (1991-2000). Utrecht: 
NIZW, p.275. 
104 Menger, R., Jezek, R., & Wolf, J. (2004). Eens was ik één van jullie…Een blik op de toekomst en de hobbels 
op de weg er naar toe door dak-en thuisloze mensen. In M. Nuy & F. Brinkman (red.), Wanorde in een 
mensenleven: Een bezinning op thuisloosheid. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP, p.106.  
105 Wolf, J.R.L.M. (2002). Een kwestie van uitburgering. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p.6.  
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gangbare gemeenschap.’106 Een hoog percentage lijdt aan depressie en er doen zich onder deze 

groep regelmatig suïcidepogingen voor. Daarnaast zoekt een deel van de groep met regelmaat 

ongevallen op door zich roekeloos te gedragen.107 Een aantal pleegt daadwerkelijk zelfmoord of 

sterft vroegtijdig als gevolg van verwaarlozing.108  

 De overlevingsmechanismen maken het leven dragelijker, maar blijken op den duur een 

contraproductieve werking te hebben. Mensen die dakloos raken komen namelijk in een vicieuze 

cirkel terecht en in een neerwaartse spiraal en raken steeds verder gemarginaliseerd en 

verwaarloosd. 

2.3. Conclusies van het literatuuronderzoek 

Uit het literatuuronderzoek dat is verricht naar de straatdokter is naar voren gekomen dat een 

straatdokterspraktijk specifiek gericht is op het zorgaanbod voor dak- en thuislozen. De 

straatdokter gaat naar locaties waar dak- en thuislozen zich verzamelen en biedt laagdrempelige 

sociaal-medische zorg aan. De zorg wordt hierdoor bereikbaar en eerder afgenomen. Het initiatief 

in het zorgproces ligt bij de straatdokter. 

 Gezien de complexiteit van de levens- en gezondheidssituatie van dak- en thuislozen wordt 

de hulpvraag door de straatdokter gesteld. Er wordt uitgegaan van het feit dat de dak- of thuisloze 

patiënt geen overzicht heeft over zijn problemen. Voorts wordt er ruimte gecreëerd voor een 

langdurig consult, zodat de problematiek uitgebreid besproken kan worden en de zorg goed 

gecoördineerd kan worden. Hiermee in verband staat de samenwerking met andere 

beroepsgroepen die betrokken zijn bij het zorgproces van dak- en thuislozen. Met de 

verpleegkundige heeft de straatdokter een nauw samenwerkingsverband. De verpleegkundige 

bouwt een vertrouwensband op met dak- en thuislozen en zorgt dat zij op het spreekuur komen. 

Dit is belangrijk gezien het feit dat dak- en thuislozen zorgmijdend zijn en geneigd zijn een 

wantrouwende houding tegenover hulpverleners aan te nemen. 

 De patiënten populatie bestaat uit buitenslapers en dak- en thuislozen, die de 

maatschappelijke opvang bezoeken op locaties voor dag- en nachtopvang. Er zijn ook dak- en 

thuislozen die gebruik maken van verpleegbedden. Belangrijke subgroepen vormen de verslaafden, 

psychiatrische patiënten en mensen zonder geldige verblijfspapieren. De zorg richt zich zowel op 

lichamelijke klachten als op psychische, sociale en maatschappelijke problemen van dak- en 

thuislozen. 

 Uit de bestudeerde literatuur over dak- en thuislozen is een beeld naar voren gekomen van 

dak- en thuislozen als kwetsbare hulpbehoevende mensen. Er worden begrippen gebruikt zoals 

sociale overbodigheid, eenzaamheid, vernedering, uitsluiting, verlorenheid, hulpeloosheid, leegte, 

pijn en armoede. De chaos heeft zich gedurende vele jaren opgestapeld en heeft een negatieve 

invloed op hun levens- en gezondheidssituatie. Een grote groep is verslaafd aan drank en/of drugs. 

 Dak- en thuislozen ondervinden lichamelijke, sociale, medische en psychische klachten. 

Fundamentele zaken die de mens in het bestaan structuur en inhoud geven, zoals sociale relaties, 

huis, baan en inkomen, zijn zij kwijtgeraakt. Deze verlieservaringen zijn van invloed op de 

verminderde zingeving aan het bestaan. Dak- en thuislozen blijken niet meer in staat te zijn een 

                                                
106 Wolf, J.R.L.M. (2002). Een kwestie van uitburgering. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p.12. 
107  Doorn, L. van. (2002). Een tijd op straat: Een volgstudie naar (ex)daklozen in Utrecht (1991-2000). 
Utrecht: NIZW, p.270. 
108 Ibidem, pp.270-271. 
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samenhang te construeren in hun leven en een eenheid van de eigen persoon te ervaren. Zij raken 

in een situatie van afhankelijkheid en kwetsbaarheid en hebben moeite zich staande te houden in 

het leven. Het leven heeft het karakter gekregen van overleven. 

 Belangrijk voor het onderzoek is het feit dat mensen die op straat leven in verschillende 

stadia van dakloosheid kunnen verkeren. De situatie van dakloosheid loopt in drie fasen: verzet, 

berusting en opgeven. Bij elke fase neemt het individu een bepaalde houding aan. Mensen die op 

straat leven raken steeds verder gemarginaliseerd en komen in een neerwaartse spiraal terecht. 

Ernstige vormen van eenzaamheid, verwaarlozing en depressie zijn symptomen die vooral bij zeer 

langdurige daklozen voorkomen.  

 Aan het licht is gekomen dat mensen echter ook een positieve levenswending kunnen 

ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het feit dat het individu in zijn situatie van dakloosheid 

heeft leren genieten van de kleine dingen in het leven.  
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3. Zingevingvragen in een situatie van (t)huisloosheid 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de begrippen zingeving en zingevingvragen en op de 

inhoudelijke betekenis die zingeving en zingevingvragen krijgen in een situatie van (t)huisloosheid.  

 

3.1. Inleiding zingeving  

Zingeving heeft eeuwenlang voornamelijk een religieuze invulling gehad en gaf vanuit dit 

perspectief een samenhangende en overkoepelende visie op het bestaan. In de huidige moderne 

samenleving hebben processen van individualisering en secularisatie hier verandering in gebracht. 

Mooren spreekt in dit opzicht over de ‘erosie’ van het ‘Het hemels baldakijn’ om aan te geven dat 

het aantal leden van kerken en andere levensbeschouwelijke genootschappen is teruggelopen en 

mensen steeds vaker een eigen vorm van geloof samenstellen uit diverse levensbeschouwingen.109  

Westerhof en Bohlmeijer merken op dat mensen als gevolg van het proces van 

individualisering zingeving steeds meer in een dagelijkse context zijn gaan plaatsen.110 Thema’s als 

relaties, werk en persoonlijke groei zijn centraal komen te staan en de verantwoordelijkheid met 

betrekking tot de keuzes die gemaakt moeten worden op dit gebied liggen bij het individu zelf. 

 Aangezien zingeving samenhangt met de psychische gezondheid van de mens, houdt ook 

de psychologie zich de laatste decennia bezig met zingeving. Leijssen wijst op het belang van 

zingeving en de ernstige psychische klachten, waaronder depressie, verslavingen en zelfmoord, die 

veroorzaakt kunnen worden door een gebrek aan zingeving.111  

 In de psychologische literatuur wijst zingeving naar de psychologische processen waarmee 

mensen betekenis geven aan het leven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen existentiële en 

dagelijkse zingeving (ook wel persoonlijke zingeving genoemd), waarbij het bij existentiële 

zingeving gaat om de vraag naar de zin van het bestaan en bij alledaagse zingeving om de zin van 

het persoonlijk alledaagse leven.112 Bij alledaagse zingeving heeft het individu een keuzevrijheid, 

maar altijd in samenhang met zijn omgeving. Er wordt gekeken naar hoe het individu binnen een 

gegeven sociaal-culturele context tot een eigen persoonlijke vorm van zingeving komt.  

 De psychologie richt zich op verschillende structurele componenten van zingeving, 

waaronder cognitieve, motivationele en affectieve aspecten. Dit houdt in dat het individu de 

verschillende situaties in zijn leven interpreteert, verwerkt en evalueert. Volgens Leijssen gaat het 

om ‘ een zoektocht naar orde, samenhang en richting in het leven, het nastreven van doelen die de 

moeite waard zijn en daaraan voldoening beleven.’ 113 De cognitieve component vormt het 

denkkader (geloofssysteem, wereldbeeld, beeld van zichzelf en van de ander) van waaruit het 

individu betekenis geeft en gebeurtenissen voortdurend herinterpreteert. De motivationele 

                                                
109 Mooren, J.H.M. (2011/2012). Verbeelding en Bestaansoriëntatie. Utrecht: Uitgeverij de Graaff, p.47. 
110 Westerhof, G., & Bohlmeijer, E. (2010). Psychologie van de levenskunst. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 
p.133. 
111 Leijssen. M. (2004). Zingeving en zingevingproblemen vanuit psychologisch perspectief. In Wetenschappelijk 
denken: Een laboratorium voor morgen? Lessen voor de eenentwintigste eeuw. Leuven: Universitaire Pers 
Leuven, pp.241-268. Op 5 december 2014 ontleend aan 
https://perswww.kuleuven.be/~u0004551/.../Zingeving2004.pdf    
112 Westerhof, G., & Bohlmeijer, E. (2010). Psychologie van de levenskunst. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 
p.137.  
113 Leijssen. M. (2004). Zingeving en zingevingproblemen vanuit psychologisch perspectief. In Wetenschappelijk 
denken: Een laboratorium voor morgen? Lessen voor de eenentwintigste eeuw. Leuven: Universitaire Pers 
Leuven, pp.241-268. Op 5 december 2014 ontleend aan 
https://perswww.kuleuven.be/~u0004551/.../Zingeving2004.pdf    
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component richt zich op wat mensen waardevol vinden en de affectieve component omvat de 

gevoelens waarmee het individu op de gebeurtenissen reageert.  

De psychologie die vanuit een existentieel perspectief het proces van zingeving beschrijft en 

analyseert legt de nadruk op de gesitueerdheid van de mens in de wereld en de gevolgen die deze 

positie voor het individu heeft. Op verschillende niveaus wordt het individu voortdurend 

geconfronteerd met de grenzen van het bestaan in de wereld: zijn aanwezigheid als lichaam, het 

leven samen met anderen, het leven met zichzelf en het bestaan met betrekking tot een 

zingevingsysteem. De existentiële benadering biedt de mogelijkheid de verstoringen die zich op 

deze niveaus voordoen in beeld te brengen.  

Een andere wijze om het proces van zingeving te benaderen is de presentietheorie van 

Baart. De theorie is gebaseerd op de ervaringen die buurtpastores met buurtbewoners hebben 

opgedaan in oude stadswijken. De theorie heeft zich van onderaf kunnen opbouwen. In zijn boek 

‘Een theorie van de presentie’ geeft Baart op een systematische wijze de ontwikkeling weer van de 

presentietheorie.114 Het gaat om een manier van en aan de ander present zijn, namelijk 

relationeel. De ander is in de presentietheorie de kwetsbare mens, die ‘sociaaloverbodig’ is, een 

opeenstapeling van problemen kent en daaronder lijdt.  

Binnen de relatie die de presentiebeoefenaar met deze kwetsbare mens sticht, wordt 

tegenover het ontbreken van zin een perspectief in tijd en plaats aangeboden, waarin hij 

tevoorschijn kan komen en zich kan tonen zoals hij werkelijk is. Zonder schaamte of schuld mag hij 

zich laten zien en zijn verhaal vertellen. Door de relatie wordt hij gedragen en wordt zijn lijden 

dragelijker gemaakt.  

 

3.2. Zingeving vanuit psychologisch perspectief 

Het is gezien de resultaten van de vorige paragrafen van belang een breed begrip van zingeving te 

hanteren. Zowel de psychologische en existentiële benaderingen van zingeving als de behandeling 

van zingeving door de presentietheorie zullen in de studie betrokken worden. Naast de literatuur 

van Frankl en Yalom, die uitgaan van een existentieel perspectief, zal het theoretisch kader voor dit 

onderzoek gevormd worden door literatuur van Van der Lans voor de cognitieve benadering van 

zingeving. Tenslotte zal de presentietheorie van Baart behandeld worden. Ter verduidelijking is er 

een onderscheid gemaakt tussen zingeving en zingevingvragen. Beide begrippen worden voor elke 

auteur apart beschreven. 

        

3.2.1. De logotherapie van Frankl  

Frankl wordt veelal beschouwd als degene die het belang van zingeving voor de mens centraal 

heeft gesteld binnen de psychologie.115 Frankl staat bekend om de logotherapie (logos=’woord’ of 

‘zin’), een existentiële analyse, die gebaseerd is op zijn persoonlijke ervaringen in verschillende 

concentratiekampen. Geconfronteerd met het onmenselijk lijden en de dood is Frankl op zoek 

gegaan naar het verband tussen het lijden en de zin van het bestaan.  

                                                
114 Baart, A. (2006). Een theorie van de presentie. Den Haag: Uitgeverij Lemma BV. 
115 Munnichs, J. (1995). Weg (weten) met zin: Over zinvinding en de vraag om zin bij ouderen. In J. Munnichs,  
C. Knipscheer, N. Stevens & T. van Knippenberg. Ouderen en zingeving. Baarn: Ambo, pp. 17-18. 
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Frankl beschrijft hoe de mens met gevoelens van onverschilligheid reageert, wanneer hij 

geconfronteerd wordt met een levenssituatie waarin hij niets meer te verliezen heeft en hoe hij 

vervolgens op zoek gaat naar manieren om te kunnen overleven. Het kampleven heeft Frankl doen 

inzien dat het individu de gruwelijke realiteit kan ontvluchten door zich terug te trekken op zijn 

innerlijke leven. Verinnerlijking schept niet alleen de mogelijkheid te ontsnappen uit het schijnbare 

zinloze bestaan van het kamp, maar geeft bovendien de kampbewoner de kans de betekenis en zin 

van het leven terug te vinden. Herinneringen, verlangens en dromen gaan verder dan het 

lichamelijke, zij reiken naar het geestelijke en geestelijke vrijheid kan de mens nooit ontnomen 

worden, zelfs niet in een concentratiekamp. Gevangenen die uit een rijk innerlijk leven kunnen 

putten en een doel voor ogen hebben, blijken beter bestand te zijn tegen de wanhopige situatie 

waarin ze verkeren.116 Zij zijn zelfs in staat van kleine bijzondere momenten te genieten. Al deze 

observaties en ervaringen zijn terug te vinden in de logotherapie. 

De logotherapie gaat er van uit dat de mens keuzevrijheid heeft en niet slechts een product 

is van zijn omgeving.117 Zelfs onder de zwaarste omstandigheden is de mens in staat enige mate 

van geestelijke vrijheid te behouden en zijn houding ten opzichte van het leven te bepalen en 

richting te geven aan zijn bestaan.118 Frankl benadrukt dat de therapeut van deze onafhankelijke 

vrijheid uit moet gaan en de patiënt dient te zien zoals hij zou moeten zijn, want ‘aanvaarden we 

hem eenvoudigweg zoals hij is, dan maken wij hem slechter; aanvaarden wij hem daarentegen 

zoals hij zou moeten zijn, dan maken we hem tot degene die hij zou kunnen worden.’119 

De logotherapie kiest er voor de mens hoger in te schatten dan dat hij overkomt. Dit hangt 

samen met de veronderstelling dat de mens wezenlijk naar betekenis streeft en deze ook verlangt 

te vervullen. Deze ‘wil-tot-betekenis’ beschouwt Frankl als de primaire motivatiekracht van de 

mens en onderscheidt zich hiermee van zijn voorganger Freud, die de wil-tot-lust in de 

psychoanalyse benadrukt.120 Freud gaat uit van de veronderstelling dat de mens door aangeboren 

driften wordt geleid. Onvervulde driften leiden tot een spanning in het leven. Vervulling ervan leidt 

tot een toestand van homeostase, een ontlading van de spanning.  

Frankl daarentegen is van mening dat het om waarden gaat als liefde of geloof in een God 

die de mens ‘trekken’.121 Het doel van de mens is niet het bevredigen van lust of het vermijden van 

pijn, maar de zin van zijn bestaan te ontdekken.122 De mens is er van nature op uit om voor een 

belangrijk doel te vechten, boven zichzelf uit te stijgen en zich uiteindelijk te verwezenlijken. Hij 

heeft een fundamentele behoefte aan de stress die daar mee gepaard gaat. De spanning die de 

mens voortdurend ervaart tussen wie hij is en wie hij wil worden of tussen wat hij gedaan heeft en 

nog wil doen, heeft zelfs een heilzame werking op zijn gezondheid.123  

Zin kan volgens de logotherapie door middel van drie methoden ontdekt worden: 1) door te 

doen, creatief te zijn, iets te scheppen; 2) door het ervaren van waarden in ontmoetingen of 

ervaringen, bijvoorbeeld door van iemand te houden; 3) door te lijden.124                                                                                                           

 Door te handelen en bezig te zijn met activiteiten kan de persoon een doel bereiken, succes 

                                                
116 Frankl, V.E. (2007). De zin van het bestaan. Rotterdam: Ad. Donker, pp.53-57. 
117 Ibidem, pp.86-87. 
118 Ibidem, p.86. 
119  Frankl, V.E. (1981). Heeft het leven zin. Rotterdam: Ad. Donker, p.13. 
120 Frankl, V.E. (2007). De zin van het bestaan. Rotterdam: Ad. Donker, p.123. 
121 Ibidem, p.12. 
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123  Ibidem, p.131. 
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hebben en zin ervaren. Tevens is het mogelijk zin te ontdekken bij het beleven van bepaalde 

waarden, zoals schoonheid van de natuur en van de liefde. Het opgaan in een diepe ervaring geeft 

betekenis aan het leven.  

Tenslotte kan zelfs lijden als zinvol ervaren worden als het iemand positief verandert.   

Het lijden geeft de mens de kans zijn uiterste zin te vervullen, aangezien lijden het individu 

confronteert met het eigen noodlot. Waar het op aankomt is de manier waarop het individu met de 

ingrijpende gebeurtenis omgaat. Lijden en sterven worden door Frankl gezien als een ‘prestatie’ die 

de mens kan verrichten tegenover zichzelf of God. Door het lijden onder ogen te zien en het als 

een levenstaak te beschouwen, kan de zin van het ultieme lijden begrepen worden.125 

 

Zingevingvragen:  De vraag naar zin treedt op de voorgrond wanneer het slecht met iemand 

gaat. De vragen ‘Wat heeft het bestaan voor een zin?’ en ’Wat heeft het lijden en de dood voor een 

zin?,’ die de auteur stelt, worden aanvankelijk opgeroepen door het kampleven en staan daarom in 

nauw verband met het existentieel lijden van de mens. De vraag dient inhoudelijk begrepen te 

worden in relatie met Frankl’s uitgangspunt dat de mens een zingevend wezen is. Op het moment 

dat zijn neiging tot zingeving onder druk komt te staan of miskend wordt, voelt de mens zich 

volgens Frankl existentieel leeg. De auteur beschrijft het gevoel van totale zinloosheid dat ontstaat 

wanneer de mens niet in staat is om betekenis te geven aan zijn leven en als gevolg hiervan in een 

existentieel vacuüm geraakt.126 Deze leegte heeft een negatieve invloed op de gezondheid en kan 

op den duur psychiatrische problemen en onder anderen alcoholisme met zich meebrengen. Een 

existentieel vacuüm drukt zich vooral uit in een gevoel van verveling. De mens die existentieel 

gefrustreerd is weet niets waarmee hij zijn vrije tijd, zijn leegte, kan vullen.127  Frankl noemt in dit 

verband de werkloosheidsneurose en zondagsneurose, depressies waaraan mensen lijden wanneer 

er geen actie is en mensen zich bewust worden hoe inhoudloos hun leven is. Dit zijn de momenten 

waarop de behoefte aan en de vraag naar zin opspelen. Ook verlieservaringen op het gebied van 

liefde en ontmoetingen roepen zinvragen op.128  

Zingevingvragen beschouwt Frankl als mogelijkheden die de mens kan aangrijpen om tot 

zinsvervulling te komen. Zingevingvragen die ontstaan op het gebied van lijden vragen om 

mentaliteitswaarden te verwezenlijken, aangezien het gaat om de noodzaak met de juiste houding 

het noodlot te aanvaarden. Het gaat dan niet meer om een ‘doen’ maar om een ‘dulden.’ Het zijn 

niet meer de werken die zin geven aan het bestaan, maar centraal staat nu de noodzaak om door 

het lijden heen de zin van het bestaan te hervinden. 

Frankl is van mening dat de arts op de hoogte moet zijn van zowel de wil tot betekenis als 

de zin van het lijden en zich dient te realiseren dat ook de lijdende mens het leven als zinvol kan 

blijven ervaren. Bovendien heeft hij de taak de patiënt daarvan bewust te maken. Wat de zin 

precies inhoudt zal vervolgens door de betrokkene in zijn leven ontdekt moeten worden. In de 

logotherapie gaat het namelijk om een ‘specifieke en unieke betekenis’, altijd intrinsiek verbonden 

met het leven van het individu zelf en de verschillende situaties die zich in zijn leven voordoen. Dit 

houdt in dat de betekenis nooit door de mens verzonnen of bedacht moet worden, maar slechts 
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ontdekt kan worden in het patroon van het eigen leven. Frankl schrijft hierover het volgende: ‘Elke 

dag, elk uur wacht ons dus een nieuwe zin, en op ieder mens wacht een andere zin. Dus is er voor 

iedereen een zin, en voor iedereen is er een bijzondere zin.’129 Vanuit deze gedachte komt Frankl 

tot de stelling dat het uiteindelijk niet aan de mens is om te vragen wat de betekenis is van zijn 

bestaan of wat hij ervan kan verwachten, maar dat het leven de mens ondervraagt en uiteindelijk 

verwacht dat de mens tot handelen komt.130 In het leven dat zich als het ware aan hem opdient 

wordt de mens constant voor keuzes gesteld en ‘op de proef gesteld’.131 Het leven vraagt 

voortdurend of het individu ervoor wil gaan, hoe hij er vorm aan wil geven en voor wie hij het doet. 

Elk mens heeft volgens Frankl een eigen levenstaak en is geroepen deze te vervullen. Van belang 

is dat de mens dit begrijpt en inziet dat hij verantwoordelijk dient te zijn voor zijn bestaan, alleen 

dan zal hij antwoord kunnen geven op wat het leven van hem vraagt. De rol van de therapeut is de 

patiënt zijn verantwoordelijkheid onder de aandacht te brengen, zodat de wil-tot-betekenis weer in 

werking gesteld kan worden en de patiënt gemotiveerd raakt.  

 

3.2.2. De existentiële psychotherapie van Yalom  

Yalom is de grondlegger van de existentiële psychotherapie. In tegenstelling tot Frankl is er bij 

Yalom geen sprake van levenstaken, die in het leven van de mens vervuld dienen te worden en zo 

zin geven aan het bestaan. Geïnspireerd door het gedachtegoed van filosofen als Sartre en Camus 

komt Yalom tot de conclusie dat het leven zelf uiteindelijk zin-loos is. De existentiële positie van de 

mens, zijn gesitueerd-zijn in de wereld, houdt in dat de wereld contingent is en ook anders had 

kunnen zijn.  

 De mens constitueert zichzelf, de wereld, en zijn positie in die wereld en er is geen sprake 

van ‘een betekenis’ of een orde in het universum, die enig houvast bieden. De mens staat, volgens 

Yalom, voor de taak zelf zin in het bestaan te scheppen. Er bestaat dus slechts wat de mens zèlf 

geschapen heeft.132  

 Yalom gaat uit van vier ‘main concerns’ die onlosmakelijk met de het menselijk bestaan in 

deze wereld verbonden zijn: dood, vrijheid, isolement en zinloosheid. Vier ‘gegevenheden,’ die de 

dieptestructuren van het menselijk bestaan vormen en zich verborgen weten onder de oppervlakte 

van het alledaagse leven, de beslommeringen van alledag. Yalom geeft de volgende beschrijvingen 

van deze vier dieptestructuren: 

Dood:133 Dat de dood een ‘main concern’ vormt voor de mens is begrijpelijk. De mens is zich 

bewust van het feit dat de dood onvermijdelijk is en is geneigd bewust of onbewust voortdurend 

met doodsangst te leven.134 De spanning wordt veroorzaakt door de gewaarwording dat men moèt 

sterven, terwijl men het verlangen heeft door te leven. Mensen ontwikkelen hierdoor doorgaans 

copingmechanismen die de dood negeren, ontwijken, onderdrukken of trotseren. Yalom beschrijft 

hoe deze strategieën de ontwikkeling van de mens feitelijk belemmeren.135 Het proces kan al op 
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jonge leeftijd intreden en heeft invloed op de karaktervorming van het individu. In het ergste geval 

kan het verdringen van de dood klinische gevolgen hebben. 

 Met een zekere stelligheid benadrukt Yalom in zijn boek ‘Existential Psychotherapie’ de 

positieve kanten van het fenomeen dood en brengt deze aan het licht. De dood kan de mens de 

gelegenheid bieden een authentiek leven te leiden en geeft de mogelijkheid tot persoonlijke 

groei.136 Het accepteren van de dood maakt de realiteit en de essentie van het leven duidelijk. Het 

kan voor de mens een ander perspectief openen en het leven de nodige diepte en waardering 

geven. Yalom tracht aan te tonen dat het accepteren van de gedachte van de dood voor bevrijding 

kan zorgen. Het is belangrijk om de dood bespreekbaar te maken, zodat de angst begrepen kan 

worden en de dood als positief ervaren kan worden. 

Vrijheid:137 Dat Yalom vrijheid als ‘main concern’ noemt, heeft te maken met de specifieke 

inhoudelijke betekenis die het begrip vrijheid van de auteur krijgt. Het begrip vrijheid duidt op een 

gebrek aan externe structuur. De mens leeft niet in een geordende wereld met een eigen structuur, 

maar is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen wereld, zijn eigen levensproject, zijn acties en keuzes.  

Vrijheid houdt dan in dat we geen grond onder de voeten hebben, maar een leegte, een kloof. Het 

existentiële conflict ontstaat wanneer de mens geconfronteerd wordt met het dilemma tussen 

enerzijds deze ‘groundlessness’ van zijn bestaan en anderzijds de behoefte aan grond onder de 

voeten en structuur, die hem houvast bieden.138 Deze vorm van vrijheid vraagt om actie, met 

name in een moderne wereld, waarin meer dan voorheen het individu moet kunnen omgaan met 

de keuzevrijheid die het heeft. Het gaat, volgens Yalom, tegenwoordig meer om wat men wil doen, 

dan wat men hoort te doen of moet doen.139 De keuzevrijheid kan voor mensen een probleem 

vormen, een probleem dat zij echter niet altijd als zodanig herkennen. In veel gevallen hebben 

mensen vage klachten, waaronder een gevoel van leegte of stress.  

 Het leren aanvaarden van verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat het individu grip op zijn 

leven krijgt en aan zijn zelfbeeld kan werken.140 Het zet de mens aan tot denken en laat inzien dat 

hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn levensdoelen, zijn lot, zijn gevoelens en zelfs 

zijn lijden.141 Yalom is van mening dat zolang het individu voortdurend de ander de schuld geeft 

van zijn situatie en niet zelf de verantwoordelijkheid op zich neemt, er geen therapie mogelijk is.142  

Existentieel isolement:143 Bij existentieel isolement staat de existentiële eenzaamheid van de 

mens centraal. Deze gaat verder dan het interpersonale isolement of het intrapersonale isolement 

(geïsoleerd zijn van delen van de persoon zelf). Yalom doelt op een fundamenteel isolement, zowel 

in relatie tot mensen als tot de wereld. De mens kan volgens Yalom nog zoveel mensen om zich 

heen hebben, maar staat er uiteindelijk alleen voor. Elk individu wordt alleen geboren en zal alleen 

moeten sterven. 

  Er is een spanning tussen de gewaarwording van de mens van zijn fundamentele isolement 

en zijn wens naar contact, bescherming en het verlangen deel uit te maken van een groter geheel. 

Existentiële eenzaamheid leidt tot angst, maar kan de mens ook tot nadenken zetten en licht 
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werpen op de belangrijke rol die relaties hebben voor het menselijk bestaan.144 Yalom is van 

mening dat het erkennen en het accepteren van het geïsoleerd bestaan tot vormen van altruïsme 

kan leiden.145 Een individu dat zich echter laat meeslepen door de eenzaamheid, zal eerder geneigd 

zijn een negatieve houding jegens zijn medemens aan te nemen. 

Zinloosheid:146   Yalom gaat, net als Frankl, uit van de gedachte dat de mens een wezen is 

dat naar zin streeft. Gebrek aan doelen, waarden in het leven of verwachtingen zal de mens tot 

wanhoop brengen en in sommige gevallen tot zelfmoord. De mens heeft doelen nodig, aspiraties 

die hem door het leven leiden, waar hij op kan rekenen voor de nodige sturing. Het probleem is 

echter dat er niets absoluuts in het bestaan aanwezig is. Het is aan de mens om aan een lege 

wereld betekenis te geven en zichzelf daar een plaats in te geven.  

 

De zingevingvragen:  Zingevingvragen worden opgeroepen door ‘grenssituaties,’ zoals een 

ingrijpende gebeurtenis die het individu meemaakt, bepaalde onomkeerbare beslissingen die 

genomen moeten worden of het wegvallen van een essentieel betekenissysteem. Grenssituaties 

confronteren het individu met de grenzen van zijn bestaan, met zijn gesitueerdheid in de wereld. 

Zij doorbreken de vanzelfsprekendheid en de alledaagse orde van het leven en plaatsen de mens 

oog in oog met de eigen dood, met zijn vrijheid (verantwoordelijkheid voor zijn levensproject), zijn 

existentieel isolement en/of de zin-loosheid van zijn bestaan.  

 Zingevingvragen die opgeroepen worden kunnen zijn: ‘Als we toch doodgaan, eenzaam 

zijn, onze eigen wereld moeten creëren, ons eigen levensproject, waarom leef ik dan?; Wat is de 

zin van dit alles? Als het individu bewust raakt van het feit dat elk mens zelf zijn levensproject 

dient te bouwen, kunnen er ook vragen ontstaan die zijn twijfel over zijn capaciteiten aan het licht 

brengen. Er kunnen zich dan vragen voordoen zoals: Ben ik wel in staat om een eigen 

levensproject op te bouwen en in te richten? Hoe moet ik het doen? En vormt de betekenis die ik 

aan mijn leven geef wel een goede basis, stevig genoeg om mijn leven te dragen?  

 Het feit dat het bestaan geen duidelijke betekenis of zin heeft, wil echter niet zeggen dat 

het leven daardoor niet waard is om geleefd te worden. De taak van de therapeut is dit aan de 

patiënt duidelijk te maken en het latent aanwezige ‘engagement’ bij de patiënt aan te wakkeren. 

Dit met betrekking tot sociale relaties, levensplannen, activiteiten en werk. Daarnaast zal de 

therapeut samen met de patiënt aan de obstakels kunnen werken, die een zinvol leven in de weg 

staan en veelal samenhangen met de angst voor de dood, ‘groundlessness’ en isolement. Daarbij is 

het van belang dat hij zelf het voorbeeld geeft ‘by first personally relating deeply and authentically 

to the patiënt.147 In tegenstelling tot de drie andere ‘main concerns,’ waarbij direct op de zingeving 

vragen moet worden ingegaan, zal bij zinloosheid de patiënt via ‘engagement’ afgeleid moeten 

worden van de vraag naar zin. Yalom geeft ter verduidelijking een uitspraak van Buddha: ‘One 

must immerse oneself in the River of life and let the question drift away’.148  

Het ligt voor de hand dat in de visie van Yalom het begrip angst een grotere rol speelt dan 

bij Frankl. De grote zingevingvragen in het werk van Yalom spelen zich immers af binnen het 

conflict van de mens die aan de ene kant een wezen is dat naar zingeving streeft en anderzijds zich 
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geworpen voelt in een bestaan dat zonder betekenis is en dus als zin-loos ervaren wordt. Bij Frankl 

hebben we gezien dat de gegeven orde in de wereld en de levenstaken die daarin verborgen liggen 

eerder om een ontdekkingsreis vragen, dan een sprong in de leegte.  

 

3.2.3. Cognitieve psychologie van Van der Lans  

Van der Lans geeft, in tegenstelling tot Frankl en Yalom, naast de existentiële zingeving ook de 

alledaagse zingeving een plaats. Een ander verschil is de procesmatigheid van zijn cognitieve 

benadering. Zingeving beschouwt Van der Lans als een fundamentele cognitieve basisbehoefte van 

de mens, die voortkomt uit het feit dat hij van nature een instinctarm schepsel is en zijn 

intelligentie moet aanwenden om te kunnen overleven.149 Waar het dier terug kan vallen op een 

rijk instinctief vermogen en het leven met een vanzelfsprekendheid tegemoet gaat, zal de mens te 

midden van vele prikkels en voorwerpen orde moeten brengen. Dit doet hij door middel van vragen 

te stellen over wat goed voor hem is en wat niet. Door te evalueren, inschattingen te maken en te 

anticiperen op situaties kan hij uiteindelijk bepalen of hij actie onderneemt of juist niet.150 De mens 

zet op deze wijze het zingevingproces op gang.   

Zingeving definieert Van der Lans als ‘een reeks van samenhangende cognitief-affectieve 

processen, die voorwaarden scheppen voor inzet en betrokkenheid en voor zinbeleving welke zich 

manifesteert in psychisch welbevinden óf die uitmonden in een zingevingcrisis en gevoelens van 

zinloosheid.’151 Aan het begin van het zingevingproces staat het individu voor twee taken: een 

oriënterende taak (is het te begrijpen?) en een evaluerende taak (vind ik het waardevol? Past het 

bij mij?).  

Van der Lans stelt dat het individu slechts tot zinbeleving kan komen, als het zich met de 

situatie vertrouwd voelt. Er moet een gevoel van herkenning zijn van de gebeurtenissen waarmee 

hij geconfronteerd wordt. Een situatie die aansluit bij het individu en zijn wereldbeeld, zal hem 

houvast bieden en het evenwicht laten bewaren. Het gaat zowel om realistische beelden als 

verbeelding. Niet alle nieuwe situaties of gebeurtenissen verstoren volgens Van der Lans het 

evenwicht van het individu. Zolang iemands levensproject niet op het spel komt te staan, zal de 

nieuwe situatie niet als bedreigend worden ervaren.  

De informatie van gebeurtenissen of situaties, die bij het individu binnenkomt wordt 

verwerkt en gefilterd door de oriëntatieschema’s die het individu zich heeft eigen gemaakt in zijn 

cultuur. Van der Lans geeft aan de cultuur een belangrijke rol. Cultuur is de ‘neerslag van 

collectieve zingevingactiviteit’ en biedt mensen de mogelijkheid gebruik te maken van beproefde 

cognitieve en handelingsmodellen die van generatie op generatie zijn doorgegeven.152  

Voor zowel de oriënterende als de evaluerende taken maakt de mens gebruik van zijn 

bronnen. Voor de oriënterende taak is dat het wereldbeeld, en voor de evaluerende taak het 

waardesysteem, het zelfbeeld. Een situatie wordt als zinvol ervaren als zowel oriëntatie- als 

evaluatieproces zonder problemen verlopen. Het resultaat geeft de mens een gevoel van 

welbevinden en motiveert hem zich in te zetten voor iets dat de moeite waard is. Dit proces heeft 
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een positieve invloed op de psychische gezondheid van het individu en geeft hem het gevoel van 

verbondenheid.153 

 

Zingevingvragen: Zingevingvragen ontstaan wanneer het zingevingproces stagneert. Dit kan 

het gevolg zijn van een ingrijpende gebeurtenis of van het feit dat in een bepaalde situatie het 

levensdoel van het individu in het geding komt te staan. Vragen die kunnen ontstaan zijn: ‘Waarom 

overkomt dit mij?’; ‘Moet ik hier wel mee door?’ of ‘Kan ik het wel aan?’  

Zowel tijdens het proces van evaluatie als van oriëntatie kunnen er zich problemen 

voordoen. Een zingevingprobleem stelt de mens altijd voor de stressvolle vraag of hij voor de zaak 

moet gaan of deze juist moet zien te vermijden. Zingevingproblemen zetten de mens aan het 

denken en roepen vragen op omtrent de zin van het leven, het zelfbeeld of het levensdoel.  

Een levensbeschouwing, een religie of een filosofie kunnen in zulke situaties als bronnen 

dienen voor nieuwe vormen van zingeving. Zij bieden modellen aan die heroriëntatie mogelijk 

maken, met name als de alledaagse zingevingbronnen niet meer toereikend zijn om het probleem 

op te lossen.  

Indien de herbronning een adequate oriëntatie geeft en het individu erin slaagt na het 

reflectieproces te komen tot een nieuwe visie of een herformulering van het waardesysteem en het 

ideale zelfbeeld en levensdoel kan de zinbeleving zich herstellen. Dan keert het gevoel van 

welbevinden terug. Gebeurt dit niet dan zal een fundamenteel gevoel van zinloosheid heersen en is 

er sprake van een zingevingcrisis die zich zal uiten zowel op lichamelijk vlak als psychisch vlak. Het 

individu ervaart het gevoel dat hij de controle over zijn leven kwijt is.  

 

3.3. Zingeving en presentie 

Kenmerkend van de presentietheorie is dat de presentiebeoefenaars op zoek gaan naar degenen 

die ‘sociaal overbodig’ zijn met als doel een (zorg)relatie met hen te stichten om deze vervolgens 

goed te beheren. Met ‘ beheren’ bedoelt Baart de zorg om de zorgrelatie, zodat deze kan 

continueren. Presentiebeoefenaars bieden een hechtingsmogelijkheid aan mensen die lijden aan 

eenzaamheid, verdriet, isolatie en uitsluiting en sluiten zich aan bij hun problemen, situaties en 

leefwerelden en zijn hen op een trouwe manier nabij. De relatie is er op gericht de hulpbehoevende 

mens aandacht te geven, troost te bieden en in te sluiten, zodat de ander zich door de relatie 

gedragen en geborgen weet.154  

Hoewel de presentiebeoefenaar problemen zoals verslaving, schulden of ziektes van mensen in 

de meeste gevallen niet kan oplossen, kan hij wel (al is het maar voor even) de eenzaamheid van 

hen doen opheffen. Als de relatie door de presentiebeoefenaar goed beheerd wordt, doet de ander 

de volgende zinvolle ervaringen op: 155 

1. Ik ben sociaaloverbodig en iemand geeft mij aandacht. 

2. Ik word gezien en gehoord. 

3. Ik krijg antwoord en word aangemoedigd en bevestigd. Ik tel. 

4. Ik krijg in de relatie een plek, een positie en ben nu iemand. 
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5. Ik kan nodig zijn voor de ander. Ik ben nuttig. 

6. Ik voel me geholpen en krijg daar kracht door. 

7. De ander geeft mij houvast in het leven. 

8. Ik leer mezelf kennen in het gesprek met de ander.  

9. Ik word aangeraakt. 

10. Ik word beschermd. 

Bij presentie wordt uitgegaan van een zorgend handelen en een geheel eigen manier om zich tot 

de ander te verhouden. De presentiebeoefenaar is belangeloos en onvoorwaardelijk aanwezig en 

heeft vrijwillig voor dit type werk gekozen.156 Relaties staan in het teken van sociale omgang en 

worden onderhouden, omdat de presentiebeoefenaar ‘iets met iemand heeft’.157 Centraal staat de 

ontmoeting van mens tot mens en de onderlinge verbondenheid en vertrouwensband. Dit schept 

over het algemeen gezien een symmetrische verhouding wat de rol van de presentiebeoefenaar 

betreft. Van Heijst noemt dit ‘een soort lotsgemeenschap’, omdat de presentiebeoefenaar zich 

bewust is van het feit dat hij op existentieel niveau in dezelfde kwetsbare conditie leeft als die 

ander.158 Tegelijkertijd benadrukt Baart dat er een zekere professionele distantie nodig is voor de 

werkzaamheid van het aanbod. Presentiebeoefenaars zijn ook de ‘geïnvolveerde buitenstaanders’, 

degenen die betrokken zijn maar geen deel uitmaken van het probleem, situatie of leefwereld.159 

Doordat het aanbod ‘van buiten’ komt, laten presentiebeoefenaars zich niet door de situatie van de 

ander beperken.  

Centraal staat de gedachte dat de ander niet slechts gezien wordt als drager van 

problemen, maar ook van mogelijkheden, potenties en krachten. Er wordt verwacht dat de 

presentiebeoefenaar in staat is de ander te begeleiden in zijn zelfontplooiing. Bij zelfontplooiing 

gaat het Baart vooral om de ontwikkeling in het stagnerende leven.160 Presentiebeoefenaars 

kunnen de anderen helpen inzien dat ze niet opgaan in al hun problemen en dus niet ten onder 

gaan aan alles wat alsmaar niet lukken wil. Het gaat erom dat ze in deze moeilijke levenssituatie 

hun kracht en hun zelfredzaamheid ontdekken, ervaren en laten zien en daardoor ook overtuigd 

kunnen raken dat ze ertoe doen en respect verdienen. Dit doet de presentiebeoefenaar door de 

ander aan te moedigen zich anders te laten zien dan als problematisch figuur. Op deze manier 

neemt de presentiebeoefenaar tevens deel aan de zinvolle aspecten die in het contact tevoorschijn 

komen. 

De belangrijke kenmerken van de presentiebenadering zijn samen te vatten in de volgende 

punten:  

1. De presentiebeoefenaar beweegt zich naar de ander toe en houdt zich op in het leefmilieu van 

de ander. Het ritme van het werk is afgestemd op het leefritme van de ander. Dit geeft het werk 

een onvoorspelbaar karakter. De presentiebeoefenaar is ongehaast en onderhoudt langdurige 

contacten.  

2. De presentiebeoefenaar staat in principe open voor alle problemen en werkt met de situaties en 

verhalen die zich voordoen. De presentiebeoefenaar hoeft de aandacht en hartelijkheid van de 

ander niet te verdienen, maar is onvoorwaardelijk present.  

                                                
156 Baart, A. (2006). Een theorie van de presentie. Den Haag: Uitgeverij Lemma BV, p.751. 
157 Ibidem, p.637. 
158 Heijst, A. van. (2005). Menslievende zorg: Een ethische kijk op professionaliteit. Kampen: Klement, p.164. 
159 Baart, A. (2006). Een theorie van de presentie. Den Haag: Uitgeverij Lemma BV, p.655. 
160 Ibidem, pp.618-619. 
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3. Er wordt nauw aangesloten bij de levensloop en leefwereld van ander. De omgang is hartelijk en 

informeel. Trouw is een belangrijk kenmerk, zo ook de familiale namen die aan de 

presentiebeoefenaar gegeven worden door de ander. 

4. De presentiebeoefenaar werkt met een open agenda. Hij gaat niet uit van vaste doelen, maar 

staat open voor de verhalen en gebeurtenissen van de ander. Dit vraagt om een open, flexibele en 

laagdrempelige houding van de presentiebeoefenaar. Van belang is dat eventuele oordelen worden 

opschort en dat de presentiebeoefenaar zich volledig bewust is van de betekenis van het leven van 

de ander. De presentiebenadering vereist daardoor ook de nodige zelfreflectie van de 

presentiebeoefenaar.  

5. De presentiebeoefenaar wil betekenisvol zijn voor mensen die sociaal overbodig zijn. Juist deze 

mensen worden door de presentiebeoefenaar gezocht, gevonden, (h)erkend en opgenomen in een 

sociale relatie.  

De presentiebeoefenaar verbindt zich met de vragen van de ander en de verbondenheid begint bij 

het geven van een antwoord op de complexe vraag, op het appel van de ander.161 Door in te gaan 

op de desbetreffende vraag neemt de presentiebeoefenaar deel aan het lijden en de chaos van de 

ander en verbindt zich ermee.  

 Het is de ander die laat zien waaraan een presentiebeoefenaar zich dient aan te sluiten als 

hij de ander tegemoet gaat. Door stil te staan bij het perspectief van de vraagsteller, leert de 

presentiebeoefenaar inzien welk antwoord ertoe doet. Goede zorg is volgens Baart wanneer de 

presentiebeoefenaar de ruimte krijgt om zich met aandacht op de cliënt te kunnen betrekken en 

kan luisteren naar wat er verteld en gevraagd wordt.162 

 

Zingevingvraag: Presentiebeoefening is het antwoord op de (hulp)vraag die sociaal 

overbodige mensen volgens Baart voortdurend (maar lang niet altijd hardop) stellen: ‘telt het voor 

jou dat dit hier bij/aan mij alsmaar weer zo gaat, pijn doet en stoppen moet?163  

1. telt het   De gebroken en lijdende ander wijst hier op het feit dat hij voortdurend ervaart er niet 

toe te doen en vraagt of dat wat hij meemaakt en waaronder hij lijdt telt en of het er mag zijn.  

2. voor jou   De eenzaamheid staat hier centraal. Elke existentiële vraag verwijst volgens Baart 

naar deze eenzaamheid en vanuit deze eenzaamheid wordt verbondenheid gezocht. De lijdende 

persoon richt zich tot de ander met de vraag naar verbondenheid. De vraag heeft een bestemming 

nodig en antwoorden op deze vraag brengt de relatie op gang. 

3. dat dit   ‘Dit’ verwijst naar het probleem. Relationeel betekent dit dat de lijdende persoon iets 

laat zien. De presentiebeoefenaar zal binnen de relatie hierop antwoorden met ‘ik kan het aan je 

zien’. Als de presentiebeoefenaar een relatie aangaat dan beleeft hij door inleving hetzelfde. In de 

relatie wordt het ‘dit’ opgenomen, het wordt gezien en meegenomen zoals het zich voordoet.  

4. Hier   ‘Hier’ vraagt om aandacht, geeft aan dat het op deze plek gebeurt en dat de 

presentiebeoefenaar daar naartoe moet gaan. Dit kan zijn bij iemand thuis, of in zijn eigen wereld. 

Voor de meeste hulpverleners geldt dat de cliënt naar hen toe gaat, hier gebeurt het andersom. 

5. bij/aan mij   ‘Bij/aan mij’ benadrukt de beleving van het probleem, iemand lijdt eronder. De 

presentieoefenaar gaat een relatie aan met iemand die behoeftig is, boos is, ordinair is, maar 

                                                
161 Baart, A. (2006). Een theorie van de presentie. Den Haag: Uitgeverij Lemma BV, p.655. 
162 Ibidem, p.683. 
163 Ibidem, pp.650-655. 
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tegelijkertijd liefdevolle gevoelens kan hebben of onzeker is. Baart is van mening dat men niet 

alleen bij het probleem moet zijn, maar ook bij de persoon en die valt niet samen met het 

probleem. De mens is meer dan zijn lijden.  

6. alsmaar weer     Het ‘als maar weer’ geeft uitdrukking aan de chaos, aan de opeenstapeling van 

problemen waar geen eind aan komt en de wanorde waar geen overzicht in te brengen valt. 

Verhalen lopen kris kras door elkaar heen en het probleem gaat alle kanten op. De persoon heeft 

geen grip meer op zijn levenssituatie en voelt zich hulpeloos en wanhopig.  

7. pijn doet en stoppen moet?   De ‘sociaaloverbodige’ voelt pijn en deelt met de 

presentiebeoefenaar zijn ervaring van het lijden. Zijn boodschap is dat het anders moet en dat het 

moet ophouden. De presentiebeoefenaar wordt door de ander uitgenodigd en precies in die 

uitnodiging ontstaat een toekomstperspectief. Datgene wat zinloos is moet stoppen en iets zinvols 

moet ervoor in de plaats komen. 

 

3.4. Zingevingvragen bij daklozen 

Verlies van een (t)huis onderbreekt niet alleen de continuïteit van het leven, maar ook de 

vanzelfsprekendheid waarmee het leven gepaard ging.164 De theorieën van Van der Lans, Frankl, 

Yalom en Baart hebben aangetoond dat een ingrijpende situatie gevolgen heeft voor het 

zingevingproces: zingeving stagneert en zinvragen doen zich op een indringende wijze voor.  

 Er is sprake van een zingevingcrisis als mensen het gevoel hebben dat de grond onder hun 

voeten wegvalt en het hen niet langer lukt om betekenis te verlenen aan de gebeurtenissen in hun 

leven. Zelfverlies, een gevoel van hulpeloosheid en cognitieve verwarring roepen zingevingvragen 

op zoals: waarom ik?; Hoe kan dit? Aangezien het bij een crisis niet alleen gaat om de gebeurtenis 

op zich, maar om de vraag naar zin en samenhang van het geheel, roept het de vraag op naar de 

zin van het bestaan. Mensen verliezen de grip op hun leven en ervaren een gevoel van zinloosheid.  

 Tijdens mijn stage bij het straatpastoraat is duidelijk geworden dat zingevingvragen van 

dak- en thuislozen vooral samenhangen met verlieservaringen op het gebied van verbondenheid, 

met het gevoel ongewenst buitengesloten te zijn van het ‘ echte’ leven, met vervreemding, de 

zwaarte en/of leegte van iemands levenssituatie, de onbereikbaarheid van doelen en het verlangen 

van waarde te zijn voor zichzelf en voor anderen.                                                                                                          

 In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe recent daklozen zich geheel op de terugkeer 

naar een regulier bestaan focussen en meerdere pogingen ondernemen om hun vertrouwde 

bestaan terug te krijgen. Het steeds weer zien mislukken van hun pogingen roept de vraag op wat 

het leven hen nog te bieden heeft.165  Eenzaamheid speelt hierbij een grote rol. De recent dakloze 

heeft veelal het contact met familie en vrienden verbroken, wil aanvankelijk geen deel uitmaken 

van het straatcircuit en vermijdt daarom ook het contact met lotgenoten.                                                             

 Eenzaamheid beperkt zich hierbij niet tot een gebrek aan feitelijke relaties, maar speelt 

zich grotendeels ook af op existentieel niveau. Tijdens mijn stage bij het straatpastoraat werd 

zichtbaar hoe mensen met het gevoel kunnen kampen nergens meer bij te horen en zich realiseren 

                                                
164 Nuy, M. (2004). Wanorde in een mensenleven: Inleiding over het onbenijdenswaardige bestaan van 
thuislozen. In M. Nuy & F. Brinkman. (red.), Wanorde in een mensenleven: Een bezinning op thuisloosheid. 
Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP, pp.25-26. 
165 Doorn, L. van. (2002). Een tijd op straat: Een volgstudie naar (ex)daklozen in Utrecht (1991-2000). Utrecht: 
NIZW, p.267. 
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dat zij er alleen voor staan. Naast de vraag ‘Hoe heeft dit mij kunnen gebeuren?’,  lieten mensen 

zinnen horen zoals ‘ Niemand helpt mij, ik sta alleen in het leven’. Existentiële eenzaamheid leidt 

tot angst. Angstgevoelens kunnen in deze context signalen zijn voor zingevingvragen. 

Zingevingvragen bleken niet altijd direct gesteld te worden, maar lagen vaak verborgen achter 

signalen. Het was nodig daar antennes voor te ontwikkelen, die deze signalen op konden 

vangen.166 Slechts dan was het mogelijk om tot de zinvragen te komen en er op in te gaan.  

 Bij mensen die dak- of thuisloos raken gaat het grotendeels om een opeenstapeling van 

problemen en verlieservaringen. Mensen geven aan het gevoel te hebben in een gat te zijn 

gevallen en geen houvast meer te ervaren in het leven. Wanneer mensen na verlies van 

huisvesting voor het straatleven ‘kiezen’ gaan zij zich op het straatleven oriënteren. Zij staan voor 

de moeilijke taak op zoek te gaan naar nieuwe betekenissen en moeten hun bestaan opnieuw 

inrichten. De zingevingvraag die met nadruk gesteld wordt is: ‘ Hoe kan ik overleven in deze 

nieuwe harde wereld?’ Zij zoeken hiervoor het contact met lotgenoten op, niet alleen voor morele 

steun en gezelligheid, maar ook voor de nodige ‘straatkennis’. Tijdens deze overstap waren 

zingevingvragen vaak met gevoelens van schuld en schaamte verbonden. 

Er vindt in deze fase zowel een aanpassing aan de straatcultuur plaats als een 

vereenzelviging met de identiteit van de dakloze. Er vormen zich mettertijd twee werelden: een 

eigen wereld waarin de dak- en thuislozen optrekken met lotgenoten en ‘de wereld daarbuiten’ 

(zoals zij vaak zelf de reguliere samenleving noemen). In het vorige hoofdstuk hebben we gezien 

dat mensen, die op straat (over)leven in de regel een laag zelfbeeld ontwikkelen. Zingevingvragen 

van dak- en thuislozen hebben dan betrekking op de worsteling die zij doormaken met betrekking 

tot het lage zelfbeeld. Zo vroeg een pastorant van het straatpastoraat regelmatig: ‘Zeg ik echt niet 

iets stoms? Ik krijg altijd buikpijn als ik iets zeg. Ik zeg altijd stomme dingen’.  

Een aantal dak- en thuislozen gaat uit van het beeld dat mensen op straat van dak- en 

thuislozen kunnen hebben en vermijdt vanuit een gevoel van onzekerheid en minderwaardigheid 

het contact met hen, want ‘die mensen denken dat wij alleen maar problemen hebben, 

geldproblemen, psychisch niet in orde, verslaafd, allemaal negatief’.  

Dak- en thuislozen die in onzekerheid verkeren over hun eigenwaarde zijn geneigd 

bepaalde kenmerken zoals vrijheid en het ruige leven op te waarderen. Als mensen zich niet 

kunnen identificeren met andere groepen die een lagere status hebben, gaan zij subcategorieën 

aanbrengen in de eigen groep.167 Maar een hiërarchie onder lotgenoten lost het probleem van een 

laag zelfbeeld niet op. Ook omdat dak- en thuislozen zich blijven verhouden tot de reguliere 

samenleving en met wat in de reguliere samenleving gangbaar is.  

Veel dak- en thuislozen lijden aan de gedachten dat zij van weinig betekenis zijn voor de 

samenleving. Een pastorant schreeuwde regelmatig:’ Ik ben eigenlijk al dood, ik beteken niets 

meer voor andere mensen’. Deze pastorant had de gewoonte al het vuil van de straat op te rapen 

om maar ‘van nut’ te zijn en kreeg daarbij veel kritiek van voorbijgangers.  

In de regel worden dak- en thuislozen op straat weggekeken. Dit heeft tevens tot gevolg 

dat dak- en thuislozen zich buitengesloten voelen en daar ernstig onder lijden. Een aantal blijft 

                                                
166 Staps, T., Kuyper, M.B., & Hensselmann, G.M. (2006). Richtlijn existentiële crisis. Op 5 december 2014 

ontleend aan http://www.palllialine.nl/richtlijn  
167 Barendregt, C., Straaten, B. van, & Wits, E. (2009). Een zinvol bestaan: Levensinvulling onder dak- en 
thuislozen binnen de Rotterdamse Maatschappelijke Opvang. Rotterdam: IVO, p.2. 

http://www.palllialine.nl/richtlijn


 Thesis, (t)Huisloos bij de straatdokter, december 2014 
 

39 

 

tevergeefs het contact met de ‘buitenwereld’ zoeken. Zo was een pastorant gewoon om op 

onverwachte momenten de ontmoetingsruimte van het straatpastoraat te verlaten en voor de 

voordeur op zijn trombone te spelen. De luide klanken van de trombone galmden over de grachten, 

waardoor zijn zingevingvraag de vorm kreeg van een noodkreet: ’Als jullie mij nu niet horen 

begrijp ik het ook niet meer.’  

 Zingevingvragen dienen zich niet alleen op in de beginfase van dakloosheid, maar blijven 

gedurende het gehele leven van zowel thuis-als daklozen een rol spelen. Dit hangt samen met het 

feit dat de beperkingen, waaronder psychische en lichamelijke klachten en isolement (al dan niet 

als gevolg van drugsgebruik), vaak een blijvend karakter hebben en negatieve invloed hebben op 

de gewenste levensinvulling.168 De overgrote meerderheid van dak- en thuislozen blijft bijvoorbeeld 

de wens koesteren ooit terug te keren naar een regulier bestaan. Deze groep droomt over een 

gezellige woonruimte, een lieve partner, kinderen, een prettige baan en een gelukkig leven. Maar 

voor mensen met aanzienlijke beperkingen blijken deze dromen zelden haalbaar. Woedeaanvallen 

of gevoelens van schaamte, schuld of depressie kunnen de overhand nemen als mensen niet in 

staat zijn hun verlangen te realiseren. Psychische verschijnselen kunnen in deze context signalen 

voor zingevingvragen zijn. 

 Wanneer mensen zeer langdurig dak- of thuisloos zijn, vindt er mogelijk een levenswending 

plaats. Mensen zakken weg in een staat van wanhoop, apathie en isolement. Zij hebben zeer 

weinig tot geen doelen meer in het leven en komen in een fase terecht waarin zij alle hoop en 

moed opgeven en de zinloosheid van het leven ervaren. Zij verlangen slechts naar rust of de dood. 

Een levenswending hoeft echter niet altijd een negatief proces te zijn, maar kan ook een positieve 

richting inslaan.  

 Onder een klein aantal dak- en thuisloze pastoranten waren er mettertijd nieuwe passies 

ontstaan in het leven. Mensen hadden interesse gekregen in kruiden en bloemen, besloten zelf als 

vrijwilligers in het straatpastoraat aan het werk te gaan of gingen zich bezighouden met muziek. 

Het waren bronnen waaruit zij kracht en levensvreugde konden putten. Zij beleefden weer zin in 

het leven en raakten in een opwaartse spiraal.  

 Ook religie is voor een aantal dak- en thuislozen een belangrijke bron. Een pastorante 

stelde haar hulpvraag altijd direct aan God: ‘God, laat alstublieft nog iets gebeuren in mijn leven.’ 

De gedachte dat er een God is die naar haar luistert, gaf haar steun en hoop op de toekomst.  

 Binnen de Maatschappelijke Opvang is men de laatste jaren steeds meer gaan inzien dat 

zingeving belangrijk is voor het herstel van dak- en thuislozen. Op verschillende locaties wordt 

daarom zingeving in het zorgplan opgenomen. Akkermans en Van leeuwen hebben onderzoek 

gedaan naar het aanbod van zingeving binnen de Maatschappelijke Opvang. Naar voren is 

gekomen dat zingevingvragen zich zowel op existentieel als dagelijks niveau voordoen.169 Gebrek 

aan toekomstperspectief, verveling, eenzaamheid, en een laag zelfbeeld zijn thema’s die op de 

voorgrond treden.  

                                                
168  Barendregt, C., Straaten, B. van, & Wits, E. (2009). Een zinvol bestaan: Levensinvulling onder dak- en 
thuislozen binnen de Rotterdamse Maatschappelijke Opvang. Rotterdam: IVO, p.2. 
169 Akkermans, C., & Leeuwen-den Dekker, P. van. (2010). Zingeving als onderbelichte dimensie in de 
maatschappelijke opvang. Utrecht: Movisie, p.6. 
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In Rotterdam is onderzoek gedaan naar hoe residentieel daklozen hun levenssituatie waarderen. 

Eenzaamheid blijkt ook hier een groot probleem te zijn.170 Verveling en leegte worden in het 

onderzoek als de grootste vijanden gezien. Door dak- en thuislozen allerlei vormen van 

dagbesteding aan te bieden wordt getracht dak- en thuislozen het gevoel te geven dat zij nodig 

zijn en ergens bijhoren.171 Werk blijkt mensen een doel, een zekere status en eigenwaarde te 

geven. Mensen kunnen, indien zij goed begeleid worden en geen ernstige beperkingen hebben een 

veranderingsproces doormaken. Om dit mogelijk te maken wordt er in het traject gewerkt aan 

herstel en/of opbouw van relaties, toekomstperspectief en het zelfbeeld. Het doel kan zijn de 

terugkeer naar een bestaan in de reguliere samenleving in de vorm van begeleid wonen.  

Het probleem is echter dat niet alle dak- en thuislozen aan werkprojecten willen/kunnen 

deelnemen. Met name in de groep met meer beperkingen (drugsverslaving en psychische 

problemen) is er weinig tot geen animo voor enige vorm van dagbesteding. Dit blijkt ook de groep 

te zijn met de minste toekomstdromen in het leven.  

Er zijn ook instanties buiten de maatschappelijke opvang die zich richten op zingeving voor 

dak- en thuislozen. In enkele grote steden zijn dat onder anderen het drugs- en straatpastoraat en 

het Leger des Heils. Zij willen zich aansluiten bij het leven van dak- en thuislozen en gaan uit van 

de gedachte dat de voortdurende noodzaak om basisbehoeften te bevredigen weinig tijd en ruimte 

laat om stil te staan bij existentiële vragen. Dak- en thuislozen hebben behoefte aan tijd en ruimte 

om het leven te overdenken en vriendschappen te ontwikkelen. De nadruk wordt door 

bovengenoemde instanties gelegd op de solidariteit en het burgerschap van mensen op straat. Er 

wordt niet uit gegaan van een probleemgerichte benadering, maar men zoekt allereerst naar de 

kracht van mensen.  

Kenmerkend van deze organisaties is het groepswerk dat zij organiseren en dat bedoeld is 

om de collectieve zelfredzaamheid van de deelnemers te stimuleren. Er worden bijeenkomsten 

georganiseerd waar mensen kunnen discussiëren, schrijven, tekenen, muziek maken of knutselen. 

Rond deze activiteiten ontstaan vaak hechte en open gemeenschappen van mensen. ‘ De mensen 

die bekend zijn met het leven op straat’ komen binnen de gemeenschappen voor elkaar op, 

ondersteunen elkaar en voelen zich verbonden. 172 

 

3.5. Conclusies van het literatuuronderzoek 

Gebleken is dat zingevingvragen van dak- en thuislozen voornamelijk verbonden zijn met de 

veelvuldige verlieservaringen die zich hebben voorgedaan in hun leven en betrekking hebben 

betrekking op eenzaamheid, leegte, vervreemding, uitsluiting en een gebrek aan 

toekomstperspectief en eigenwaarde. Zingevingvragen hangen in grote lijnen samen met de 

verschillende fasen van dakloosheid, waarin het individu zich bevindt: beginfase, fase van 

berusting en fase van opgeven.  

 Mensen die recent hun huisvesting hebben verloren, geven aan het gevoel te hebben in een 

gat te zijn gevallen en geen houvast meer te ervaren in het leven. Het roept de ‘waarom ik?- 

                                                
170 Barendregt, C., Straaten, B. van, & Wits, E. (2009). Een zinvol bestaan: Levensinvulling onder dak- en 
thuislozen binnen de Rotterdamse Maatschappelijke Opvang. Rotterdam: IVO, p.2  
171 Ibidem, p.3. 
172 Protestantse Diaconie Amsterdam (2011). De gemeenschap als brug en broedplaats: Straatpastoraat 2011-
2014, pp.3-4. 
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vraag’ op en de vraag naar de zin van het bestaan. Wanneer mensen voor de moeilijke taak staan 

zich op het straatleven te oriënteren, bevinden zij zich op onbekend terrein. Zij moeten op zoek 

gaan naar nieuwe betekenissen en zetten een assimilatieproces op gang. Zowel de straatcultuur als 

de identiteit van de dakloze dienen eigen gemaakt te worden om te kunnen overleven op straat. In 

dit proces vinden zingevingvragen op het gebied van wereldbeeld, zelfbeeld en het waardesysteem 

plaats. 

 Gezien hun isolement en hun psychische en lichamelijke klachten blijven zingevingvragen 

het gehele leven van zowel thuis- als daklozen een rol spelen. Zij verlangen naar verbondenheid, 

naar een gezin en een gelukkig leven, maar worden echter geconfronteerd met het feit dat de 

gewenste levensinvulling veelal niet haalbaar is. Gebleken is dat onder anderen woedeaanvallen of 

gevoelens van schaamte, schuld eenzaamheid en depressie signalen zijn voor zingevingvragen. Het 

herkennen van signalen is een voorwaarde voor het herkennen van en het omgaan met 

zingevingvragen.  

 Belangrijk om mee te nemen in het onderzoek is het uitgangspunt dat mensen die dak- of 

thuisloos zijn, zowel een positieve als een negatieve levenswending kunnen doormaken.   

 Het is voorts van belang om in het onderzoek uit te gaan van de stelling van Frankl dat de 

mens een zingevend wezen is dat over een wil-tot-betekenis beschikt, en een existentieel vacuüm 

ervaart, zodra deze wil gefrustreerd raakt. Het feit dat het individu geen vorm kan geven aan zijn 

neiging tot zingeving roept zinvragen op, die betrekking hebben op die ervaring van leegte, op de 

zinloosheid van het bestaan. Dit kan zich uiten in een staat van verveling en heeft psychische 

klachten zoals depressie tot gevolg. 

Gezien het feit dat de situatie van dak- en thuisloosheid de vanzelfsprekendheid van het 

bestaan doorbreekt en als een grenservaring kan worden beschouwd, is ook de existentiële 

benadering van Yalom een belangrijke toevoeging voor het onderzoek. De dak- en thuislozen 

worden geconfronteerd met de vier ‘main concerns’ die onlosmakelijk met het menselijk bestaan 

verbonden zijn en zich onder de oppervlaktelaag van het menselijk bestaan bevinden: dood, 

vrijheid, isolement en zinloosheid. Zingevingvragen kunnen verbonden zijn met de dilemma’s van 

de mens, die ten diepste verder wil leven, maar zich bewust is van zijn vergankelijkheid, behoefte 

heeft aan een structuur in zijn bestaan dat houvast biedt, maar oog in oog komt te staan met de 

‘groundlessness’ van zijn bestaan en daarmee ook met de volledige verantwoordelijkheid daar zelf 

een structuur aan te moeten geven. Daarnaast ontstaan zingevingvragen wanneer de 

fundamentele behoefte naar verbondenheid wordt doorkruist door het feit dat hij er alleen voor 

staat en geen plek heeft in de wereld. Tenslotte worden zingevingvragen opgeroepen op het 

moment dat de mens, die van nature naar zingeving streeft, zich ervaart als geworpen in een 

bestaan dat zonder betekenis is en dus als zin-loos ervaren wordt.  

 Net als bij Frankl en Yalom ontstaan zingevingvragen bij Van der Lans wanneer het 

zingevingproces stagneert door een ernstige gebeurtenis. Zingevingproblemen zetten de mens aan 

het denken en roepen vragen op omtrent de zin van het leven, het zelfbeeld of het levensdoel.  

Een cultuur kan als bron dienen voor nieuwe vormen van zingeving. Het biedt modellen aan die 

heroriëntatie mogelijk maken. Om weer tot een vorm van zinbeleving te komen, is het van belang 

dat de herbronning succesvol verloopt en dat het individu erin slaagt zijn waardesysteem, het 

zelfbeeld en levensdoel te herformuleren. Lukt dit niet dan zal er een gevoel van zinloosheid 

optreden en verliest het individu zijn grip op het leven.De cognitieve psychologie van Van der Lans 
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kan inzicht geven in het denkkader (cultuur, wereldbeeld, zelfbeeld en waardesysteem) van zowel 

de straatdokters als dak- en thuislozen. Hoe geven zij betekenis aan gebeurtenissen en situaties? 

Wat maakt het leven de moeite waard? 

Volgens Van der Lans komt de mens tot zinbeleving wanneer hij een gebeurtenis of situatie 

herkent en het aansluit bij zijn waardesysteem, zijn zelfbeeld en zijn wereldbeeld. Een situatie 

wordt als zinvol ervaren als zowel het oriëntatie- als evaluatieproces zonder problemen verlopen. 

Het resultaat geeft de mens een gevoel van welbevinden en verbondenheid en heeft een positieve 

werking op de psychische gezondheid.  

 De presentietheorie van Baart stelt de sociaal overbodige mens centraal. De 

presentietheorie gaat uit van de ervaring van zinloosheid en biedt een zorgrelatie aan. 

Presentiebeoefenaars geven een positief antwoord op een stille hulpvraag van de kwetsbare ander. 

Er wordt getracht de eenzaamheid van de ander te doorbreken en hem een plaats binnen de relatie 

te geven, zodat de ander weer zin kan ervaren.  

 

4.  Empirisch onderzoek 

4.1. Opbouw interviewschema 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatief onderzoek met behulp van een halfgestruc-

tureerd interview onder straatdokters. Voor het opzetten en uitvoeren van het kwalitatief 

onderzoek is de handleiding gevolgd van Baarda, De Goede en Teunissen.173 Daarnaast is voor de 

interviewconstructie en -techniek tevens gebruik gemaakt van de richtlijnen van Emans.174   

 Als kwalitatieve onderzoekstechniek geeft een interview de mogelijkheid explorerend te 

werk te gaan en kunnen er mededelingen gedaan worden door de straatdokters over de 

inhoudelijke kant van het waarnemen van en de omgang met zingevingvragen van dak-of thuisloze 

patiënten. Een halfgestructureerde vorm van interviewen heeft per thema een aantal 

geformuleerde beginvragen dat vaststaat, maar belet de interviewer niet om in aansluiting daarop 

naar eigen inzicht door te vragen of aanwijzingen te geven en de geïnterviewde straatdokters te 

helpen en te stimuleren bij het geven van hun antwoorden.175 Het gehanteerde interviewschema 

bevat hiertoe ook de nodige instructies.176 Daarnaast geeft het de interviewer de vrijheid om van 

de vraagvolgorde en de vraagformulering af te wijken indien dat nodig mocht blijken. 

 In dit onderzoek wordt het interviewschema gehanteerd dat is samengesteld voor en 

gehanteerd is in het hoofdonderzoek ‘ Zingevingvragen in het contact tussen specialist en patiënt’ 

van Hijweege, Pieper en Smeets.177 Enige aanpassingen zijn verricht met betrekking tot de 

interviewvragen, aangezien er rekening is gehouden met de context van dak- en thuislozen. Zo 

heeft de levenssituatie van dak- en thuislozen naast het ziekteproces een plaats gekregen in het 

                                                
173 Baarda, D.B., Goede, M.P.M. de, & Teunissen, J. (2009). Basisboek Kwalitatief Onderzoek: Handleiding voor 
het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen /Houten: Noordhoff Uitgevers bv. 
174 Emans, B. (2002). Interviewen: Theorie, techniek en training. Groningen/ Houten: Noordhoff Uitgevers bv. 
175 Ibidem, p. 22.  
176 Zie: Thesis H.4.3.  
177 Hijweege, N., Pieper, J., & Smeets, W.(2013). Zingevingvragen in het contact tussen specialist en patiënt: 
Een onderzoek binnen vijf universitaire Medische centra in Nederland. Utrecht: Departement Religiewetenschap. 
(ongepubliceerd) 
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interviewschema. Het feit dat de patiënten geen (t)huis meer hebben kan namelijk van invloed zijn 

op het proces van zingeving. Het interviewschema bestaat uit de volgende vier hoofdthema’s: 

1. De werksituatie van de straatdokter 

2. De persoon van de straatdokter 

3. Waarnemen van zingevingvragen 

4. Omgaan met zingevingvragen 

 

In de volgende paragraaf zal op deze thema’s worden ingegaan en uitgelegd worden waarom er 

voor deze thema’s gekozen is en uit welke deelvragen ze opgebouwd zijn. 

4.1.1. Werksituatie van de straatdokter 

In het eerste thema ‘De werksituatie van straatdokter’ zijn vragen opgenomen die betrekking 

hebben op de werkwijze van de straatdokters en de context waarin zij (samen)werken.  

 

1e hoofdvraag: werksituatie van de straatdokter: 

a. Kunt u iets vertellen over de wijze waarop u op uw huidige werkveld terecht bent 

gekomen?  

b. Kunt u iets vertellen over uw team? 

 Uit hoeveel personen bestaat het team? 

 Hoe zijn de taken verdeeld? 

c. Kunt u iets vertellen over uw contacten met dak- en thuisloze patiënten? 

 Hoe komt u met hen in contact?  

 Wat is de duur van uw contacten met patiënten? (eenmalig, enkele contacten, veel 

contacten) 

 In welk stadium van de ziekte heeft u contact met hen? 

 Werkt u met een zorgplan? 

 Kunt u in het kort iets vertellen over de achtergrond van uw patiënten? Zijn zij dakloos 

en/of thuisloos? 

d. Hoe verlopen de gesprekken met dak- of thuisloze patiënten?  

 Heeft u een bepaalde manier om deze gesprekken te voeren?  

 Waar let u op?  

 Welke vaardigheden zijn vereist?  

 Met welke houding gaat u zo’n gesprek in?  

e. Kunt u een voorbeeld van een doorsnee gesprek geven? 

f. In de literatuur wordt er gesproken over een biomedisch, een bio-psychisch, een 

biopsychosociaal en een bio-psychosociaal-spiritueel ziektemodel? Wat is uw visie op deze 

modellen? 

 

De vragen dienen ervoor om informatie te verzamelen over de werkwijze van de straatdokter, de 

samenwerkingsverbanden, de patiëntenpopulatie en de manier waarop het contact verloopt tussen 

arts en patiënt. De laatste vraag is opgenomen om duidelijk te krijgen vanuit welk ziektemodel de 

straatdokter werkt. Is het zorgaanbod voornamelijk gericht op het lichamelijke niveau of heeft de 

straatdokter ook aandacht voor de psychische, sociale en spirituele dimensie van de ziekte en/of 
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levenssituatie van de dak- en thuisloze patiënten? Een straatdokter die bijvoorbeeld alleen gericht 

is op het lichamelijk niveau van de patiënt, zal zingevingvragen niet waarnemen en er ook niet op 

in kunnen gaan.  

   

4.1.2. Persoon van de huisarts 

In de tweede categorie ‘De persoon van de straatdokter’ zijn de vragen gericht op de 

levensbeschouwing en de kenmerken van de persoon van de arts. 

 

2e hoofdvraag: persoon van de straatdokter: 

 

a. Welke dingen maken u zeer enthousiast?  

b. Waar geniet u van? 

c. Waar wilt u zich voor inzetten? 

d. Wat maakt voor u het leven de moeite waard? 

e. In hoeverre hebben voor u levens- en zingevingvragen met geloof en/of 

levensbeschouwing te maken? 

f. Aan welke bronnen ontleent u steun voor de uitoefening van uw beroep? 

g. In welke religieuze/spirituele context bent u opgevoed/opgegroeid?  

h. Zijn er veranderingen in religieuze/spirituele positie opgetreden?  

 

De eerste vragen zijn in het interviewschema opgenomen, omdat de antwoorden van de 

straatdokters inzicht geven in de drijfveren en zinbeleving van de straatdokter. De vragen kunnen 

verbonden worden met de cognitieve benadering van Van der Lans, die beschreven is in H.3.2.3.  

De vragen zijn tevens bedoeld om de straatdokters te (bege)leiden naar het niveau van zingeving 

en zingevingvragen. Zingeving is een breed en gelaagd begrip dat moeilijk is vast te pinnen 

(H.3.2). Deze vragen kunnen voor de straatdokters evocerend zijn. 

 Daarnaast zijn de vragen gericht op de levensbeschouwelijke achtergrond van de 

straatdokters. Het is de bedoeling dat deze vragen informatie vergaren over de 

levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond van de artsen. Artsen met een religieuze en/of 

spirituele achtergrond zouden een zingevingvraag eerder kunnen herkennen en er misschien eerder 

op in kunnen gaan dan een straatdokter met een seculiere achtergrond. Deze informatie kan van 

belang zijn in verband met de hoofdvraag van dit onderzoek, omdat eventuele belemmerende 

en/of stimulerende factoren aan het licht kunnen komen, die betrekking hebben op de persoon van 

de straatdokter. 

 

4.1.3. Waarnemen van zingevingvragen 

In de derde categorie ‘waarnemen van zingevingvragen’ zijn de vragen gericht op het bespeuren 

van signalen en het waarnemingsproces van de straatdokters met betrekking tot zingevingvragen 

van de dak- en thuisloze patiënten.  

 

3e hoofdvraag: waarnemen van zingevingvragen:  
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a. Bespeurt u psychische verschijnselen bij de dak- of thuisloze patiënten? 

 Welke neemt u waar? (Voorbeelden: eenzaamheid, angst, depressiviteit, nutteloosheid, 

schaamte, onrust, schuld, woede, hulpeloosheid, laag zelfbeeld, seksuele stoornissen, 

nadenken over zelfdoding, hoop) 

 

b. Bespeurt u sociale veranderingen ten gevolge van de ziekte (s) en de levenssituatie? 

 Welke veranderingen neemt u dan waar t.a.v. het relationele netwerk (intieme relaties, 

sociale relaties, maatschappelijke betrokkenheid)? 

 

c. Bespeurt u zinvragen ten gevolge van de ziekte(s) en de levenssituatie? 

Eerst open laten beantwoorden, dan zelf mogelijkheden aanbieden (zie hieronder). 

 

Beginfase  

Gaan de patiënten op zoek naar de oorzaken van hun ziekte en/of levenssituatie? Vragen ze zich af 

waarom het juist hen moest overkomen? Geven ze zichzelf dan de schuld of anderen of God? 

Vragen ze waarom gebeurt dit, heb ik iets verkeerds gedaan? Waarom laat God dit lijden toe? 

Welke zin heeft de zware last die ik moet dragen? Het is eigenlijk onrechtvaardig. Gaan patiënten 

ook op zoek naar bronnen van kracht: hoe overleef ik dit, wie helpt mij, is er een diepere 

werkelijkheid, waar ik bij aan kan kloppen? 

 

Doorleeffase 

Bemerkt u bij uw patiënten dat ze worstelen met hun levenskwaliteit, gevoel van onzekerheid, 

eenzaamheid, verveling, verantwoordelijkheid, het zin geven aan hun ziekte en/of levenssituatie, 

het op zoek zijn naar een nieuw perspectief, het gebrek aan uitpraat-partners.  

Kunnen ze een bepaalde plaats en betekenis geven aan hun ziekte en/of levenssituatie?  

Of wordt dat vooral verdrongen? 

 

Levenswending  

Bemerkt u weleens dat er sprake is van een omwenteling? Bijvoorbeeld dat zij de moed en hoop 

opgeven? Ervaren patiënten zichzelf als buiten het normale leven staand? Als in een niemandsland? 

Bemerkt u bij uw patiënten wel eens dat ze nieuwe positieve ervaringen opdoen als gevolg van hun 

ziekte en/of levenssituatie, bv. relaties krijgen meer diepgang, beperken tot de kernzaken van het 

leven, genieten van de kleine dingen van het leven, intenser en bewuster gaan leven, zich meer op 

de natuur richten, meer verbondenheid met de kosmos ervaren, geloofsverdieping. 

 

Loslaten  

Hebben patiënten moeite met het loslaten van het leven, het toegeven dat de ziekte en of/ de 

levenssituatie niet te keren is? Hebben patiënten moeite met het inboeten aan levenskwaliteit? 

Kunnen ze overgave en rust ervaren en wat helpt hen daarbij?  

 

d) Wat verwacht men van u als arts? Welk beeld hebben patiënten van u? Wat vindt u zelf van 

deze verwachtingen en beelden? (Bv. verwachtingen: geduld, begrip en steun, goede uitleg en 
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goede voorbereiding op de toekomst. Bv. beelden: redder, almachtig figuur, ouderfiguur, wijze 

man, volledig te vertrouwen, volledig aan over te geven etc.)  

e) Zijn er speciale signalen, waaraan u zingevingvragen herkent?  

f) Let u ook op lichaamstaal of veranderd gedrag?  

g) Welke emotionele signalen pikt u op: somberheid, gemaakt optimisme, onzekerheid, 

geobsedeerd zijn door iets, woede, vermijding, verdringing.  

h) Gevoelens worden ook vaak in beelden ondergebracht. Herkent u dat? Kent u typische beelden 

die vaak voorkomen? Of bepaalde symbolen? 

i) Welke factoren helpen u bij het detecteren van zingevingvragen? 

j) Welke factoren bemoeilijken het proces van herkenning van zingevingvragen? 

 

Een belangrijke plaats in deze hoofdvraag van het interview krijgen de vragen die gericht zijn op 

het waarnemen van signalen. Er wordt bijvoorbeeld een vraag gesteld met betrekking tot het 

waarnemen van de psychische verschijnselen van dak- en thuislozen. In hoofdstuk H. 3. is 

gebleken dat psychische verschijnselen veelvuldig voorkomen bij dak- en thuislozen en veelal 

signalen zijn voor zingevingvragen. Het is van belang om te onderzoeken of straatdokters in staat 

zijn deze signalen op te pikken. Alleen als zij de signalen waarnemen en de zinvragen herkennen, 

kan er vervolgens op de zingevingvragen worden ingegaan. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de 

vragen die betrekking hebben op de waarneming van sociale veranderingen en heftige emoties. 

 Er wordt ook direct naar het waarnemen van zingevingvragen van dak- en thuislozen 

gevraagd. Eerst wordt er een open vraag gesteld ter beantwoording en vervolgens worden er 

mogelijkheden aangeboden door de interviewer als de straatdokters geholpen of gestimuleerd 

dienen te worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een beginfase, een doorleeffase, 

levenswending en loslaten. Deze indeling hangt samen met het verloop van het ziekteproces en de 

verschillende fasen van de situatie van dakloosheid die in H.2.2.4. beschreven zijn.  

 Tenslotte wordt er gevraagd naar de factoren die de straatdokter helpen of hinderen bij het 

waarnemen van zingevingvragen. De antwoorden op deze vragen kunnen inzicht geven in wat door 

de straatdokter persoonlijk als zodanig ervaren wordt.  

 

4.1.4. Omgaan met zingevingvragen 

Binnen de categorie ‘omgaan met zingevingvragen’ hebben de vragen betrekking op het belang 

voor de straatdokter om op zingevingvragen in te gaan, de ruimte en de vaardigheden die de 

straatdokters hebben en de houding en communicatie. Tenslotte komen de samenwerking met 

andere beroepsgroepen en de behoefte aan bijscholing aan bod. 

 

4e hoofdvraag: omgaan met zingevingvragen: 

a. Belang 

Vindt u het voor de patiënt en/of voor uzelf van belang om op deze zingevingvragen in te gaan? 

Vraagt u naar de levensbeschouwelijke achtergrond van de patiënten?  

 

b. Ruimte 

Heeft u voldoende ruimte om op deze zinvragen in te gaan?  
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Welke mogelijkheden zijn er en welke beperkingen? 

In hoeverre is dit omgaan gerelateerd aan uw persoon? 

In hoeverre is dit omgaan gerelateerd aan de context waarbinnen u moet werken? 

 

c. Vaardigheden   

Heeft u voldoende vaardigheden om op deze zingevingvragen in te gaan?  

Wat lukt u goed en wat minder goed?  

Vaak staat u met lege handen. Voelt u zich capabel om met zulke momenten om te gaan? 

Kunt u eens een voorbeeld geven van een gesprek over zingevingvragen, waarover u zeer 

tevreden was? 

Kunt u eens een voorbeeld geven van een gesprek waarin aan de zingevingvragen niet voldoende 

recht is gedaan? 

 

d. Houding en communicatie  

Vergt een gesprek over zinvragen een bepaalde houding, insteek, manier van benaderen door de 

arts? 

Op welke manier communiceert u met de patiënt? 

Verplaatst u zich daarbij ook in het perspectief van de patiënt? (Empathisch: luisteren, 

aanvaarden, erkennen, laten uitpraten, gewillig oor. Informatief: uitleg en informatie geven, helder 

en duidelijk zijn. Ondersteunen: hoop geven, troosten, wijzen op lichtpuntjes Waarderen: mijn 

mening geven over de levensstijl van de patiënt, gedrag voorschrijven, de patiënt de goede 

richting op sturend.) 

 

e, Belemmerend en bevorderend 

Welke factoren helpen u bij het omgaan zingevingvragen? 

Welke factoren bemoeilijken het proces van het omgaan zingevingvragen? 

 

f. Multidisciplinair overleg 

 Hoe kijkt u aan tegen multidisciplinaire samenwerking? 

Komen er tijdens het multidisciplinair overleg zingevingvragen en levensbeschouwelijke aspecten 

van het dakloos en ziek zijn aan de orde? 

In hoeverre bestaat er afstemming binnen het team over omgaan met zingevingvragen? 

 

g, Verwijzing 

Welke contacten met de andere beroepsgroepen vindt u wenselijk? 

Verwijst u wel eens naar de dienst geestelijke verzorging? Zo ja, in welke gevallen? 

Hoe zijn de contacten met de dienst geestelijke verzorging? 

 

h, Behoefte aan bijscholing 

Vindt u dat in de artsenopleiding aandacht besteed moet worden aan dit onderwerp? 

Heeft u behoefte aan bijscholing op dit terrein? Zo ja, in welke vorm (informatie a.d.h.v. recente 

literatuur, training in vaardigheden, cursus)? 
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Door middel van bovenstaande vragen wil onderzocht worden in hoeverre de straatdokters het van 

belang vinden om op zingevingvragen in te gaan en of de straatdokters daar de ruimte voor 

hebben of krijgen. De antwoorden op deze vragen geven informatie over de mogelijkheden die 

aanwezig zijn om met zingevingvragen om te gaan. Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe de 

straatdokters het omgaan met zingevingvragen vorm geven. Op welke manier communiceren zij? 

Stemmen zij daarbij af met andere beroepsgroepen of verwijzen zij naar de geestelijk verzorgers? 

Vragen die gericht zijn op de samenwerking met de geestelijk verzorger krijgen in het 

interviewschema een bijzondere plaats. De vragen zijn bedoeld om een beeld te krijgen van het 

contact tussen de straatdokter en de geestelijk verzorger. Is er sprake van samenwerking? Wordt 

er doorverwezen? Zo ja, in welke situaties? 

  

4.2.  Uitvoering van het onderzoek 

Voor de uitvoering van het onderzoek zijn straatdokters benaderd die werken met dak- en 

thuislozen in Nederland. Er is op zoek gegaan naar de email-adressen van de straatdokters om 

dezen vervolgens schriftelijk te benaderen. Dit bleek geen gemakkelijke opgave. Het aantal 

straatdokters in Nederland is zeer gering. Slechts in een aantal grote steden, waar de meerderheid 

van de dak- en thuislozen naar toe trekt, zijn enkele straatdokters werkzaam. Eén straatdokter 

heeft op eigen initiatief een collega gevraagd mee te doen, zodat er uiteindelijk vier straatdokters 

geïnterviewd konden worden. 

 In de uitnodigingsbrief die per mail naar de straatdokters is verstuurd is enige persoonlijke 

informatie gegeven over de onderzoekster. Daarnaast wordt de bedoeling van het onderzoek 

uitgelegd.178 Ook is aangegeven dat het onderzoek zich plaatst in het kader van een onderzoek 

naar de zingevingvragen in het contact tussen specialist en patiënt dat vanuit de Universiteit van 

Utrecht verricht wordt.  

 De interviews zijn afgenomen in de periode van juni tot en met september 2014. Twee 

interviews zijn gehouden in de reguliere huisartsenpraktijk van de straatdokters, één interview 

heeft op straat plaatsgevonden (op een bankje) en één in de kantine van het Radboudziekenhuis. 

Alle interviews zijn met een voice-recorder opgenomen en op een later tijdstip letterlijk uitgetypt.  

Voor het interview met straatdokter C. was er niet voldoende tijd om dieper op vragen in  te gaan. 

De straatdokter werd tijdens het interview gebeld met het verzoek naar de opvanglocatie te 

komen. Het interview is wel in het geheel meegenomen.  

4.3. Analyse van de onderzoeksresultaten 

Om de data geschikt te maken voor de analyse is gewerkt volgens de aanwijzingen van Baarda, De 

Goede en Teunissen.179 De auteurs hebben een stappenplan gemaakt voor de vraag ‘Hoe prepareer 

ik mijn kwalitatieve gegevens?’ De voorbereidende stappen zijn in dit onderzoek gevolgd. Dit houdt 

in dat elk interview letterlijk is uitgetypt en bijzonderheden zoals relevante emoties, incidenten en 

non-verbaal gedrag tussen haken zijn gezet. Tekst die niet relevant was, is geschrapt. Voor de 

inzichtelijkheid is gebruik gemaakt van een tabel met twee kolommen, waar in één kolom de 

vragen zijn opgenomen en in de andere kolom het fragment dat betrekking heeft op de vragen. 

                                                
178 Zie bijlage 1. 
179 Baarda, D.B., Goede, M.P.M. de, & Teunissen, J. (2009). Basisboek Kwalitatief Onderzoek: Handleiding voor 
het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen /Houten: Noordhoff Uitgevers bv, pp. 300-338. 
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Tabel 1. Voorbeeld van het schematiseren van de vragen uit Interview straatdokter A. in Rotterdam, juli 2014 

Kunt u iets 
vertellen over de 
wijze waarop u 
op uw huidige 
werkveld terecht 
bent gekomen? 
 

Ik ben eigenlijk al vanaf mijn studententijd betrokken geweest bij activiteiten die de 
Pauluskerk in Rotterdam had en ben zelf een aantal jaar in het buitenland als tropenarts 
bezig geweest en toen ik terugkwam ben ik daar weer bij betrokken geraakt. Toen wel 20 
jaar een eigen huisartsenpraktijk gehad, ben er toen mee gestopt, omdat ik ook andere 
dingen wilde doen naast het huisarts zijn en heb toen besloten om 2 dagen als 
straatdokter werkzaam te zijn. Ik werk nu 2 dagen in de reguliere huisartsenpraktijk in 
Rotterdam Zuid en daarnaast in de Pauluskerk en in de Maatschappelijke Opvang… En ik 
geef training mind-fulness. 

En waarom met 
dak- en 
thuislozen? 
 

ja werken met dak- en thuislozen dat is een soort affiniteit die ik eigenlijk altijd al heb 
gehad en die vraag waarom is me vaker gesteld en ik heb daar niet echt een goed 
antwoord op anders dan dat ik op een of andere manier altijd wel een klik voel met die 
mensen. Destijds als vrijwilliger in de nachtopvang in de Pauluskerk, dat had dus nog niks 
met het arts -zijn te maken maar je ving de mensen ‘s nachts af, toen had ik als zoiets 
van ik roep eigenlijk weinig agressie op en op de een of ander manier loopt het wel en 
dan kon je dus toch een groep van soms 20, 30 mensen in je eentje ‘s nachts rustig 
houden, die toch allerlei problematiek hadden. Dus ik heb wel altijd het gevoel gehad van 
ja dat er is een klik wederzijds is en ik vind het wel leuk om met die mensen bezig te zijn 
zonder dat ik daar nou een echte verklaring voor heb.  

Hmhm, een klik 
die wederzijds is 
en u hebt er 
plezier in 

Ja, en er zijn van die clichématige woorden dat vaak gekeken wordt naar het zijn 
hopeloze gevallen, terwijl ik denk ja wat is hopeloos hè en wat is een zinvol bestaan? 
Daar kun je heel divers over denken en ik geloof dat deze mensen wel degelijk een heel 
zinvol bestaan kunnen hebben, alleen heel kwetsbaar zijn door de manier hoe ze leven en 
vanuit het idee van dat er eigenlijk altijd wel perspectief kan zijn op wat zinvol is, vind ik 
het wel zinvol om met die doelgroep bezig te zijn, terwijl ik van collega’s weleens hoor ja, 
daar is toch niks mee te halen ofzo he wat kun je nou nog bereiken terwijl ik denk jaa het 
is maar net wat je als doel neemt en dus ik denk dat ik het daarom ook leuk vind om er 
mee te werken. 

 

Vervolgens is er voor een analyse-eenheid gekozen. De voorkeur is uitgegaan naar een analyse op 

fragmentniveau, omdat dit een gedetailleerd beeld oplevert van de verschillende aspecten van een 

bepaald onderwerp. De tekst is opgedeeld in relevante fragmenten, waarbij elk fragment informatie 

geeft over slechts één onderwerp. Wederom is gebruik gemaakt van een schema, waarin in de 

rechterkolom de fragmenten zijn opgenomen en in de linkerkolom de steekwoorden, die de lading 

van het fragment weergeven. Zowel de vier interviews als de fragmenten van de afzonderlijke 

interviews zijn op chronologische wijze genummerd. Het eerste fragment van de vier interviews 

wordt dus als volgt weergegeven: 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. Een voorbeeld volgt hieronder. 

 

Tabel 2. Interview straatdokter A. in Rotterdam, juli 2014 

Vanaf 
studententijd 
betrokken bij 
Pauluskerk  
MO 
 
 
 
 
 

Fragment 1.1 
Ik ben eigenlijk al vanaf mijn studententijd betrokken geweest bij activiteiten die de 
Pauluskerk in Rotterdam had en ben zelf een aantal jaar in het buitenland als tropenarts 
bezig geweest en toen ik terugkwam ben ik daar weer bij betrokken geraakt. Toen wel 20 
jaar een eigen huisartsenpraktijk gehad, ben er toen mee gestopt, omdat ik ook andere 
dingen wilde doen naast het huisarts zijn en heb toen besloten om 2 dagen als straatdokter 
werkzaam te zijn. Ik werk nu 2 dagen in de reguliere huisartsenpraktijk in Rotterdam Zuid 
en daarnaast in de Pauluskerk en in de Maatschappelijke Opvang. 

mindfullness 
 
 

Fragment 1.2 
En ik geef training mindfullness 

Klik wederzijds 
Fijn met mensen 
bezig zijn 
 
 
 
 
 
 

 

Fragment 1.3 
ja werken met dak- en thuislozen dat is een soort affiniteit die ik eigenlijk altijd al heb 
gehad en die vraag waarom is me vaker gesteld en ik heb daar niet echt een goed 
antwoord op anders dan dat ik op een of andere manier altijd wel een klik voel met die 
mensen. Destijds als vrijwilliger in de nachtopvang in de Pauluskerk, dat had dus nog niks 
met het arts -zijn te maken maar je ving de mensen ‘s nachts af, toen had ik als zoiets van 
ik roep eigenlijk weinig agressie op en op de een of ander manier loopt het wel dan kon je 
dus toch een groep van soms 20, 30 mensen in je eentje ‘s nachts rustig houden die toch 
allerlei problematiek hadden, dus ik heb wel altijd het gevoel gehad van ja dat er is een 

klik wederzijds is en ik vind het wel leuk om met die mensen bezig te zijn zonder dat ik 
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daar nou een echte verklaring voor heb.  

Dak- en 
thuislozen 
kunnen zinvol 
bestaan hebben 
Leuk om mee te 
werken 
 
 
 
 
 

Fragment 1.4 
Ja, en er zijn van die clichématige woorden dat vaak gekeken wordt naar het zijn hopeloze 
gevallen, terwijl ik denk ja wat is hopeloos hè en wat is een zinvol bestaan? Daar kun je 
heel divers over denken en ik geloof dat deze mensen wel degelijk een heel zinvol bestaan 
kunnen hebben, alleen heel kwetsbaar zijn door de manier hoe ze leven en vanuit het idee 
van dat er eigenlijk altijd wel perspectief kan zijn op wat zinvol is, vind ik het wel zinvol om 
met die doelgroep bezig te zijn terwijl ik van collega’s weleens hoor ja, daar is toch niks 
mee te halen of zo hè wat kun je nou nog bereiken, terwijl ik denk jaa het is maar net wat 
je als doel neemt en dus ik denk dat ik het daarom ook leuk vind om er mee te werken. 

 

 

Vervolgens is ieder fragment in de tabel voorzien van labels, die een hoger abstractieniveau 

hebben dan de steekwoorden. Dit proces was nodig voor de orde en indeling van de fragmenten. 

De deelvragen voor het empirisch onderzoek zijn als uitgangspunt genomen. De vier hoofdthema’s 

‘werksituatie van de straatdokter’,’persoon van de straatdokter’, ‘ waarnemen van zingevingvragen’ 

en ‘ omgaan met zingevingvragen’ hebben de functie van kernlabels gekregen. Een voorbeeld dat 

in dit kader gegeven kan worden betreft het sublabel ‘ motivatie werk’. De straatdokters hebben op 

de vragen ‘Wat maakt u enthousiast?’ en ‘ Waar geniet u van? uiteenlopende antwoorden gegeven. 

Deze antwoorden bleken uiteindelijk allemaal gerelateerd te zijn aan hun werk als straatdokter. 

Deze fragmenten hebben om deze reden het sublabel ‘motivatie werk’ gekregen en het kernlab 

‘persoon straatdokter.’  

 Het eerste interview heeft de basis gevormd voor het labelingsysteem. Daarna is er 

onderzocht of de labeling van het eerste interview ook geldig was voor de overige drie interviews. 

Gebleken is dat het labelingsysteem op enkele punten moest worden aangepast. Via trial and error 

konden uiteindelijk de gegevens van alle interviews gegeneraliseerd worden in het 

labelingssyteem. 

In tabelvorm ziet deze labeling er als volgt uit: 

 

Tabel 3. Labeling: kernlabels en sublabels. 

Kernlabels 
 

Werksituatie Persoon Zingevingvragen 
waarnemen 

Omgaan met zingeving-
vragen 

 
Sublabels 
per 
kernlabel 

Algemeen Religie/Levensbe-
schouwing 

Psychische 
verschijnselen 

Belang  

Patiënten Motivatie werk Isolement/Verrbonden-
heid 

Wijze van omgaan (hoe) 

Samenwerken: 
 Andere 

beroepsgroe-
pen 

 Doorverwijzen 
 Overleg 

Bronnen Vrijheid/Verantwoordelijk
heid 

Gerelateerd aan persoon 

 Zinloosheid/ Zinvolheid Contextgebonden 

Dood/leven Behoefte scholing 

Contact 
 Vragen stellen 

Inhoud 
 Vaardigheden 

Zingevingvragen 

Belemmering patiënt Belemmering patiënt 
 

Belemmering arts Belemmering arts 
 

Bevorderend arts Bevorderend arts 

Belemmerend werksituatie 

 Verwachting patiënt Bevorderend patiënt  
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De fragmenten van de interviews in het schema zijn voorzien van bovenstaande kernlabels en 

sublabels. De vetgedrukte tekst in de eerste kolom geeft de kernlabel weer. De onderstreepte tekst 

geeft de sublabel aan en dan volgt in steekwoorden de lading van het fragment. Deze uitwerking 

van de interviews is te vinden in bijlage 2. 

 

 

 

Tabel 4. Labeling interview straatdokter A. in Rotterdam, juli 2014 

Werksituatie 
Algemeen 
Vanaf 
studententijd 
betrokken bij 
Pauluskerk 
 MO 

Fragment 1.1 
Ik heb 20 jaar een eigen huisartsenpraktijk gehad, ben er toen mee gestopt, omdat ik ook 
andere dingen wilde doen naast het huisarts-zijn en heb toen besloten om 2 dagen als 
straatdokter werkzaam te zijn. Ik werk nu 2 dagen in de reguliere huisartsenpraktijk in 
Rotterdam Zuid en daarnaast in de Pauluskerk en Maatschappelijke Opvang. 

Persoon 
Religie/Levensb 
mindfulness 

Fragment 1.2 
En ik geef training mindfulness 

Persoon 
Motivatie 
werk 
Klik wederzijds 
Fijn met mensen 
bezig zijn 

Fragment 1.3 
ja werken met dak- en thuislozen dat is een soort affiniteit die ik eigenlijk altijd al heb 
gehad en die vraag waarom is me vaker gesteld en ik heb daar niet echt een goed 
antwoord op anders dan dat ik op een of andere manier altijd wel een klik voel met die 
mensen. Destijds als vrijwilliger in de nachtopvang in de Pauluskerk, dat had dus nog niks 
met het arts -zijn te maken maar je ving de mensen ‘s nachts af, toen had ik als zoiets van 
ik roep eigenlijk weinig agressie op en op de een of ander manier loopt het wel dan kon je 
dus toch een groep van soms 20, 30 mensen in je eentje ‘s nachts rustig houden die toch 
allerlei problematiek hadden, dus ik heb wel altijd het gevoel gehad van ja dat er is een 
klik wederzijds is en ik vind het wel leuk om met die mensen bezig te zijn zonder dat ik 
daar nou een echte verklaring voor heb.  
 
 

Persoon 
Motivatie  
werk 
dak- en 
thuislozen 
kunnen zinvol 
bestaan hebben 

Perspectief 
aanwezig 
 
 
 

Fragment 1.4 
Ja, en er zijn van die clichématige woorden dat vaak gekeken wordt naar het zijn hopeloze 
gevallen, terwijl ik denk ja wat is hopeloos hè en wat is een zinvol bestaan? Daar kun je 
heel divers over denken en ik geloof dat deze mensen wel degelijk een heel zinvol bestaan 
kunnen hebben, alleen heel kwetsbaar zijn door de manier hoe ze leven en vanuit het idee 
van dat er eigenlijk altijd wel perspectief kan zijn op wat zinvol is, vind ik het wel zinvol om 
met die doelgroep bezig te zijn terwijl ik van collega’s weleens hoor ja, daar is toch niks 

mee te halen of zo hè wat kun je nou nog bereiken, terwijl ik denk jaa het is maar net wat 
je als doel neemt en dus ik denk dat ik het daarom ook leuk vind om er mee te werken. 

 

 

 

De kernlabels, sublabels en de steekwoorden (lading) van de fragmenten van de vier interviews 

zijn tenslotte geschematiseerd. Tabel 5 geeft een voorbeeld van dit proces. In tabel 5 staan alle 

fragmenten over de motivatie van de straatdokters voor het werk. Links in het tabel staat de 

nummering van de interviews en de fragmenten. Nummer 1.3. heeft betrekking op het eerste 

interview en het derde fragment van dit interview. Nummer 2.19. staat voor het negentiende 

fragment van het tweede interview. De nummering wordt gevolgd door het kernlabel ‘Persoon’ 

(persoon van de straatdokter) en het sublabel ‘Motivatie werk.’ Tenslotte volgen de steekwoorden 

(lading van het fragment). Het schema is vanuit de lading van het fragment opgebouwd. Het 

volledige schema is te vinden in bijlage 3. 

Een voorbeeld van het resultaat van de schematisering: 
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Tabel 5. Schematisering van de vier interviews 

1.3.   Persoon; Motivatie werk; Klik wederzijds Fijn om met mensen te werken 
1.4.   Persoon; Motivatie werk; Dak- en thuislozen kunnen zinvol bestaan hebben Perspectief Leuk 
1.5.   Persoon; Motivatie werk; Wat kan ik voor je betekenen Communicatie 
1.18. Persoon; Motivatie werk; Iets voor ander betekenen Ander voelt zich gehoord 
2.19. Persoon; Motivatie werk; Contact met mensen Contact collega’s Iets voor ander betekenen 
3.12. Persoon; Motivatie werk; Kleine successen 
3.14. Persoon; Motivatie werk; Kleine successen zingevend 
4.1.   Persoon; Motivatie werk; Iets willen betekenen voor dak- en thuislozen 
4.25. Persoon; Motivatie werk; Contact met mensen Iets voor kwetsbaren doen 

 

 

De resultaten worden aan de hand van de deelvragen voor het empirisch onderzoek met hulp van 

bovenstaande aanpak beschreven in het volgende hoofdstuk. In de analyse zullen de vier 

straatdokters wegens privacy redenen geanonimiseerd met de letters A, B, C, en D. Straatdokter 

ABCD worden respectievelijk verbonden met interview 1, 2, 3, en 4. 
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5. Resultaten van het onderzoek 

Op basis van het schema van de vier gelabelde interviews (bijlage 2) en de geschematiseerde 

uitwerking van de interviews (bijlage 3) worden de antwoorden op de deelvragen voor het 

empirisch onderzoek beschreven. De deelvragen zoals opgesteld in hoofdstuk 1 zijn: 

 

1. Onder welke omstandigheden werkt de straatdokter? 

2. Wat zijn de kenmerken van de patiëntenpopulatie? 

3. Wat zijn de persoonskenmerken en de kenmerken van de levensbeschouwing van de 

straatdokter?  

4. Hoe verloopt het contact tussen straatdokter en dak- en thuisloze patiënten? 

5. Welke zingevingvragen van dak- en thuisloze patiënten nemen de straatdokters waar? 

6. Hoe gaat de straatdokter met zingevingvragen van dak- en thuisloze patiënten om? 

 

 

5.1. Onder welke omstandigheden werkt de straatdokter? 

Voor de antwoorden op de vraag ‘Onder welke omstandigheden werkt de straatdokter? is gebruik 

gemaakt van de informatie die verzameld is onder de kopjes:180 

 

Werksituatie Algemeen 

Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen 

Werksituatie Samenwerken Doorverwijzen 

Werksituatie Overleg 

 

 

Naast hun baan als reguliere huisartsen zijn de geïnterviewde straatdokters op vrijwillige basis 

werkzaam op locaties van de dag- en nachtopvang in de steden Rotterdam (AC) en Nijmegen (BD).  

Straatdokter D is inmiddels als reguliere huisarts met pensioen.  

 Straatdokter A houdt spreekuren in de Pauluskerk en op een locatie van de maatschap-

pelijke opvang waar dak- en thuislozen gebruik kunnen maken van een gedoogruimte 

(gebruikruimte). Zijn patiëntenpopulatie bestaat voornamelijk uit mensen die niet beschikken over 

geldige verblijfspapieren en verslaafden. Straatdokter C is werkzaam in Havenzicht, waar naast een 

bezoekersruimte voor dak- en thuislozen ook een verpleegafdeling aanwezig is en een 

woonafdeling voor ‘uitgezworven zwervers.’ Zijn patiëntenpopulatie wordt voornamelijk gevormd 

door mensen die verslaafd zijn, psychiatrische patiënten en patiënten die zich in de eindfase van 

hun leven bevinden. 

 Straatdokters B en D zijn werkzaam in Nijmegen in het gezondheidscentrum Heyendaal en 

in de Praktijk Buitenzorg. De patiëntenpopulatie van beide artsen bestaat uit dak- en thuislozen, 

waaronder verslaafden, prostituees, een grote groep ongedocumenteerde migranten en een 

                                                
180 Zie bijlagen 2 en 3. 
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aanzienlijk aantal buitenslapers. Zij houden spreekuren in een dagopvang, in een nachtopvang en 

in een kerk. In bijzondere situaties wordt er zorg aangeboden in de prostitutiezone, op straat of in 

het park.  

 De duur van het contact die de straatdokters met hun patiënten hebben, varieert van 

eenmalig, tot een aantal jaren. Alle staatdokters zeggen een vaste kern patiënten te begeleiden.  

 Kenmerkend voor de geïnterviewde straatdokters is de nauwe samenwerking met andere 

beroepsgroepen. De volgende beroepsgroepen en instanties worden als voorbeelden genoemd: 

detentiecentra (A), medewerkers van de maatschappelijke opvang (ABCD), gemeente (ABCD), 

kerken (AB), verslavingszorg (ABD), politie (D) geestelijk verzorgers (AB) en ziekenhuizen (ABCD). 

De straatdokters zijn van mening, dat het samenwerken met andere beroepsgroepen van 

essentieel belang is. Dit gezien de complexe zorg die de patiëntenpopulatie nodig heeft. 

 De verpleegkundige, die werkzaam is in de maatschappelijke opvang, neemt een 

belangrijke positie in. De verpleegkundige is altijd aanwezig tijdens de spreekuren op de locaties 

van dag- en nachtopvang (niet tijdens de spreekuren in de kerken). De verpleegkundige is 

onmisbaar (C) en haar/zijn aanwezigheid heeft tot gevolg dat er meer dak- en thuislozen bij de 

straatdokter op het spreekuur komen. In de ruimte van de maatschappelijke opvang loopt de 

verpleegkundige rond en vraagt hoe het met de mensen gaat. (D) Daarnaast gaat de 

verpleegkundige, al dan niet samen met de straatdokter, naar buiten-plekken om dak- en 

thuislozen te bezoeken en te troosten. (BD)   

  

Conclusie 

De straatdokters werken op vrijwillige basis en gaan naar plaatsen waar dak- en thuislozen 

samenkomen. Het zorgaanbod vindt in de regel plaats op diverse locaties binnen de 

maatschappelijke opvang. De straatdokters geven aan een vaste kern patiënten te begeleiden.  

Gezien de complexe problematiek van de patiëntenpopulatie werken de straatdokters veel samen 

met andere beroepsgroepen, met name met de medewerkers van de maatschappelijke opvang. De 

verpleegkundige heeft een spilfunctie. De verpleegkundige staat zowel met de straatdokter als met 

de patiënten in direct contact.  

5.2. Wat zijn de kenmerken van de patiëntenpopulatie? 

De kenmerken van de patiëntenpopulatie kregen tijdens het interview vorm toen er gevraagd werd 

naar de waargenomen psychische verschijnselen, sociale veranderingen en zingevingvragen van de 

dak- en thuisloze patiënten. Om de vraag ‘Wat zijn de kenmerken van de patiëntenpopulatie?’ te 

kunnen beatwoorden is daarom gebruik gemaakt van de informatie die verzameld is onder de 

volgende kopjes:181 

 

Werksituatie Patiënten  

Waarnemen Psychische verschijnselen 

Waarnemen Isolement/Verbondenheid 

Waarnemen Vrijheid/Verantwoordelijkheid  

Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid 

Waarnemen Dood/Leven 

                                                
181 Zie bijlagen 2 en 3. 
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De patiëntenpopulatie bestaat uit buitenslapers en dak- en thuislozen die de dag- en nachtopvang 

bezoeken in Rotterdam en Nijmegen. Belangrijke groepen vormen de verslaafden (drugs en/of 

alcohol), psychiatrische patiënten (ABCD) en een zeer grote groep patiënten zonder geldige 

verblijfspapieren (ABD) Daarnaast behoort ook een groep prostituees tot de patiëntenpopulatie. 

(BD) Onder deze twee laatste groepen bevinden zich mensen die de Nederlandse taal niet 

(voldoende) machtig zijn. Mensen zonder geldige verblijfspapieren zijn bovendien overwegend 

moslim. 

 Dak- en thuislozen die de straatdokters bezoeken hebben een relatief slechte gezondheid 

en komen in alle fasen van het ziekteproces bij de straatdokter. Hoewel de patiënten niet voor hun 

psychische klachten naar de straatdokter gaan, zijn deze wel aanwezig. Een laag zelfbeeld, angst, 

eenzaamheid, isolement, depressie, schuld en agitatie worden als psychische verschijnselen het 

meest door de straatdokters genoemd.  

 Drugsgebruik heeft een grote invloed op de psychische staat van de patiënt. Het brengt 

ontwenningverschijnselen met zich mee, agitatie, verwarring en heftige gevoelens. Het is daarom 

niet eenvoudig om de bron van deze verschijnselen te bepalen.  

‘Ja, angst als signaal dat vind ik altijd moeilijk, wanneer is iets nou ontwenning en wanneer wordt iets 
nou angst (…)?’ Fragment 1.24. 
 

Daarnaast lijdt een groep dak- en thuislozen aan persoonlijkheidsstoornissen. Psychoses komen 

veelvuldig voor. Een aantal patiënten leeft in een waanwereld en kan in een verwarde toestand 

verkeren. (BCD) 

 Dak-en thuislozen zijn hun woning, werk en sociale contacten kwijtgeraakt en leven 

geïsoleerd. (ABCD) Zij zijn daarom voortdurend op zoek naar verbondenheid. (A) Het feit dat zij 

met lotgenoten optrekken biedt geen echte oplossing voor het probleem. (B) 

‘ Ja, dat is natuurlijk doordat deze mensen dakloos zijn, raken ze nog meer in isolement dus daardoor 

verliezen ze contact met vroegere collega’s, familie, Er zijn mensen bij die vroeger een goede baan 
hadden, maar die werkelijk aan de rand van de samenleving raken. Daar staat tegenover dat ze soms 
hele nieuwe contacten opdoen met anderen op straat, maar daar moet je je niet een te romantisch 
beeld van voorstellen. Het is niet zo dat die mensen een onderlinge solidariteit hebben. Meestal zijn ze 
juist bang dat andere daklozen hun spullen pikken of hun plaatsje inpikken. Ook sociaal raken mensen 
echt gemarginaliseerd.’ Fragment 2.24.  

 

Verantwoordelijkheid nemen voor hun levenssituatie vinden dak- en thuislozen moeilijk. Instanties, 

hulpverleners en familie krijgen in de regel de schuld van de ellendige situatie waarin zij terecht 

zijn gekomen. (ABCD) Dit kan samenhangen met het feit dat mensen zoveel hebben meegemaakt 

in hun leven, dat zij geen zicht meer hebben op hoe de gebeurtenissen werkelijk verlopen zijn in 

hun leven en welk aandeel zij er zelf in hebben gehad. (D) 

 Dak- en thuislozen kunnen gevoelens van zinloosheid ervaren. Straatdokter C beschrijft de 

groep dak- en thuislozen die aan een niet-natuurlijke dood sterft. Mensen zoeken ongelukken op of 

plegen zelfmoord.  

 Straatdokter D wijst op het feit dat een aantal dak- en thuislozen tot het inzicht komt dat 

het leven op straat tot niets leidt en eigenlijk zinloos is. Daarnaast heeft de tijd die dak- en 

thuislozen doorbrengen in de dagopvang met kaarten en praten volgens straatdokter D meer met 

‘schuilen’ te maken, met ‘de dag door zien te komen en droog zitten’ dan met zinvol bezig zijn. 

(Fragment 4.43) De situatie in de nachtopvang is volgens straatdokter D slechts voor een enkeling 

hoopgevend: 
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‘ (…) ze komen binnen, krijgen een bed en ze kunnen vanaf vijf uur binnen komen en krijgen te eten. 
Om tien uur moeten ze dan ook binnen zijn en voor tienen moeten ze de volgende ochtend eruit, 
zonder ontbijt. Daar moeten ze zelf voor zorgen. Dan gaan ze de straat op, behalve degenen die heel 
goed functioneren, die krijgen een taak: boodschappen doen, op de bel letten en mogen binnen 

blijven, een bevoorrechte positie dus. En als het nog veel beter gaat gaan ze naar begeleid wonen. 
Maar velen zijn voor die tijd al eruit gegooid, omdat ze te veel rotzooi gebruiken, want ze drinken en 
roken gewoon door. Je wilt niet weten hoeveel bier daar naar binnen wordt geschoven elke dag.’ 
Fragment 4.32. 

 
De straatdokters die terminale patiënten begeleiden (ABC) constateren dat dak- en thuislozen het 

in de regel moeilijk vinden om het leven los te laten.  

‘(…) Het is niet zo dat je zou denken: iemand heeft zo’n rotleven die zou ook blij zijn dat hij dood gaat, 
nee helemaal niet, mensen hangen daar soms heel erg aan en soms niet.’ Fragment 2.31. 
 

De religie of levensbeschouwing van de patiënten kunnen richting geven aan hun bestaan en 

bescherming bieden. Dit geldt met name voor mensen zonder geldige verblijfspapieren. (AB) 

‘(…), ik werk erg veel met mensen zonder verblijfsvergunning dus migranten, daar speelt religie over 

het algemeen in die zin een veel grotere rol dan voor de doorsnee Nederlandse patiënt, wat denk ik te 
maken heeft met als je heel erg bewust bent van het feit dat jij het niet voor het vertellen hebt in je 
leven, dat er dingen gebeuren in je leven die niet lopen zoals jij wilt, waar je geen controle over hebt, 
dan denk ik dat voor veel mensen het veel makkelijker is om te geloven dat God en hoe je die ook 
noemt of een lot of hoe je dat ook noemt, je levensbeschouwing of religie maakt niet zo heel erg veel 
uit, dat die belangrijk is, dat die een sturende rol in je leven heeft en dat die een beschermende rol 
kan spelen voor sommigen mensen, een bron is.’ Fragment 2.20. 

 

Ondanks hun moeilijke levenssituatie is er in het leven van dak- en thuislozen ook sprake van 

momenten van zinvolheid. Mensen maken kunstzinnige dingen en doen mee aan 

krantenleesprojecten (B), zij ondervinden verbondenheid met hun kind of met lotgenoten in de 

maatschappelijke opvang. (A) Een klein aantal gaat iets voor anderen doen (AB) en wordt zelf 

vrijwilliger in de opvang (A) of richt zich op de bescherming van de natuur (B). Een activiteit geeft 

dak- en thuislozen een eergevoel. (C) Zij kunnen genieten van bepaalde activiteiten die met hen 

gedaan worden. (AD) 

 

Conclusie 
De groep dak- en thuislozen die de straatdokter bezoekt is zeer divers. De patiënten zijn 

buitenslapers, dak- en thuislozen die de nacht- en dagopvang bezoeken of gebruik maken van 

verpleegbedden. Ongedocumenteerden, verslaafden, psychiatrische patiënten en prostituees 

vormen subgroepen. Kenmerkend voor de grote groep ongedocumenteerden is dat zij de 

Nederlandse taal niet (goed) beheersen en moslim zijn. Naast de vele lichamelijke klachten, is er 

sprake van een breed scala aan psychische verschijnselen. Een laag zelfbeeld, angst, eenzaamheid, 

depressie, schuld en agitatie staan als psychische verschijnselen op de voorgrond.  

Drugsgebruik en psychiatrische aandoeningen kunnen medebepalend zijn voor de psychische 

conditie waarin de patiënten verkeren. Dak- en thuisloze patiënten leven in isolement en bevinden 

zich in een gemarginaliseerde positie. Naast gevoelens van zinloosheid kunnen dak-en thuislozen 

ook positieve ervaringen hebben door het uitvoeren van maatschappelijk nuttige taken of door deel 

te nemen aan activiteiten binnen de maatschappelijke opvang. Het geloof of de levensbeschouwing 

van een aantal dak- en thuislozen geven richting en bescherming aan hun bestaan. 
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5.3. Wat zijn de persoonskenmerken en de kenmerken van de 

levensbeschouwing van de straatdokter? 

De antwoorden op de vragen ‘Wat zijn de persoonskenmerken en de kenmerken van de 

levensbeschouwing van de straatdokter?’ zijn gevonden onder de kopjes:182 

 Persoon Motivatie werk 

 Persoon Religie/levensbeschouwing 

 Persoon Bronnen 

 

De geïnterviewde straatdokters blijken allen zeer gemotiveerd te zijn voor hun werk als 

straatdokter. Straatdokter A benadrukt de wederzijdse klik die hij met dak- en thuislozen heeft. Zij 

geven allen aan iets voor de ander te willen betekenen. Daarnaast is het contact dat zij met dak- 

en thuislozen hebben zeer belangrijk. De straatdokters ondervinden plezier in het contact en 

worden er blij van.  

‘Ik geniet ervan als ik het gevoel heb dat ik contact heb met iemand, dat je het gevoel hebt dat er toch 
een bepaalde mate van begrip is en dat je op die manier iets kunt betekenen voor iemand, alleen al 
dat ie zich gehoord voelt’. Fragment 1.18.  

 

Centraal staat het ‘iets voor de ander willen betekenen.’ De straatdokters zijn zich allen bewust van 

het feit dat het op het werk niet gaat om het behalen van resultaten. Dat er een enkele keer toch 

kleine successen behaald kunnen worden geeft de straatdokters zin en maakt enthousiast.  

De straatdokters komen allen uit een christelijk gezin. Straatdokter A is van huis uit protestants. 

Hij vertelt dat zijn ouders zelden naar de kerk gingen en dat het dus ‘niet ingepeperd’ is. 

(Fragment 1.22) Mindfulness neemt nu een belangrijke plaats in zijn leven in.  

‘Je bevredigingsgevoel, je innerlijke rust, die vind je toch meer van binnen en niet door de 
buitenwereld te manipuleren. Ja, en kijken, zonder het te benoemen, of ik daar samen met andere 
mensen iets in kan beleven.’ Fragment 1.20. 

 

Straatdokter B vertelt ‘zorgeloos katholiek’ te zijn opgegroeid en vindt het ‘gewoon fijn’ om gelovig 

te zijn. Straatdokter C is als rooms katholiek jongetje zes jaar misdienaar geweest en is later ook 

actief geweest in het studentenpastoraat. Hij geeft aan religieus te zijn, maar zich niet meer 

verbonden te voelen met de roomse kerk. Zijn ervaring als misdienaar is van belang geweest voor 

zijn werk als straatdokter: 

‘(…) Ik sta niet met lege handen. (…). Als misdienaar stond ik altijd 30 cm van dat graf af en dan stond 
ik dichter bij die kuil dan het zoontje van de man die was overleden. Ja, dat zoontje van die man zat in 
mijn klas, maar ik stond dichter bij dat graf.(…) Dat zet je aan het denken.’ Fragment 3.41. 

 

Straatdokter D is van huis uit katholiek en heeft ‘er wel veel van meegekregen.’ Eind middelbare 

school heeft zij zich aangesloten bij een oecumenische groep en is in haar studententijd vervolgens 

lid geworden van een protestantse groep. Nu is zij verbonden aan ‘een parochie die heel 

oecumenisch denkt.’  

Bronnen waaruit de straatdokters hun kracht putten zijn zowel religieus/spiritueel van aard als 

seculier. Straatdokter A noemt zijn gezin, sport en het ‘hier en nu’ (mindfulness) als bronnen waar 

hij kracht en inspiratie uit put. Voor straatdokter B zijn o.a. het Evangelie en het leven zelf 

belangrijke bronnen waarbij zij steun vindt voor haar werk: 

‘Voor mij is het Evangelie wel echt een belangrijke bron, dat is wel echt iets. Ik vind dat daar zulke goeie 

dingen in staan. Over hoe het leven in elkaar zit en ook over wat ik denk als we nou met elkaar 
allemaal zo zouden proberen te leven dan wordt de wereld echt mooi. Dus dat is wel voor mij een 
inspiratiebron. Daarnaast haal ik mijn inspiratie van alledag vooral uit het feit dat ik zelf zo’n goed 

                                                
182 Zie bijlagen 2 en 3. 
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leven heb en dat het zo fijn is dat er mensen zijn die van je houden en waar je van kan houden en dat 
je dat anderen ook zo ontzettend zou gunnen en dat je zo zou hopen dat al die mensen die zo alleen 
zijn ook iemand of een paar mensen ontmoeten die het gevoel geven van hé ik doe er toe, ik tel. Ik 

denk dat dat mijn belangrijkste inspiratie is.’ Fragment 2.21. 

 

Voor straatdokter C en D is het contact met dak- en thuislozen en met de collega’s waardevol.  

Zingevingvragen hebben volgens de geïnterviewde straatdokters met religie/ levensbeschouwing te 

maken. Religie of levensbeschouwing zijn referentiekaders voor zingevingvragen. 

‘Levensvragen zijn voor mij makkelijk aan mijn geloof te koppelen, zo ben ik opgevoed naar mate je 
ouder wordt, val je er ook meer op terug op oude patronen’. Fragment 4.28. 

 

De straatdokters zijn van mening dat omgaan met zingeving gerelateerd is aan de persoon. 

Straatdokter A wijst op de passie die hij heeft voor zijn werk: 

‘Ik doe het werk wat ik doe uit de grond van mijn hart. Ik doe het met mijn hart en dit is voor mij in 
mijn leven essentieel en ik heb de hooghartigheid om te denken dat het voor iedereen essentieel is 
(…).’ Fragment 1.49. 
 

Straatdokter B geeft aan dat haar persoonlijke belangstelling voor zingeving samenhangt met haar 

geloof:  

‘Ik denk dat het sterk gerelateerd is aan mijn persoon, dat is ook omdat zingeving mijn belangstelling 
heeft. Ik denk dat het echt afhankelijk is van mijn eigen persoon dat ik inga op zingevingvragen. Ik 
denk dat mijn geloof een grote rol hierbij speelt.’ Fragment 2.44. 

 

 

Conclusie 

De straatdokters vertonen een sterke mate van motivatie voor hun werk. Zij willen iets betekenen 

voor de dak- en thuisloze patiënt. Er worden geen grote resultaten verwacht.  

De straatdokters komen allen uit een christelijk gezin. Twee straatdokters zijn nog verbonden met 

een christelijke gemeenschap. Een straatdokter ervaart zich als religieus, maar voelt zich niet meer 

verbonden met de kerk. Een van de vier straatdokters wordt in zijn leven geïnspireerd door 

mindfulness. Krachtbronnen voor de straatdokters zijn zowel spiritueel/religieus van aard als 

seculier (gezin, sport en werk). De straatdokters kenmerken zich allen door een 

religieuze/spirituele visie op het leven. Zingevingvragen zijn gerelateerd aan religie/ 

levensbeschouwing en aan hun persoon. 

 

5.4. Hoe verloopt het contact tussen straatdokter en dak- en thuisloze 

patiënten? 

Voor het beantwoorden van de vraag ‘Hoe verloopt het contact tussen straatdokter en dak- en 

thuisloze patiënt?’ is gebruik gemaakt van de informatie die verzameld is onder de volgende 

kopjes:183 

 Werksituatie Contact Inhoud 

 Werksituatie Contact Vragen stellen 

 Werksituatie Vaardigheden 

 Waarnemen Verwachting Patiënt  

 

 

                                                
183 Zie bijlagen 2 en 3. 
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Dak- en thuisloze patiënten worden door de straatdokters nadrukkelijk welkom geheten en op hun 

gemak gesteld. Er wordt gehandeld vanuit de gedachte dat dak- en thuislozen worstelen met een 

laag zelfbeeld en eenzaam zijn. (ABCD) Straatdokters troosten, moedigen mensen aan en geven 

complimenten. Zij gaan daarbij van het positieve uit en kijken wat de patiënt nog wel kan. 

Straatdokter B tracht mensen te bemoedigen: 

‘Ik probeer mensen heel erg te bemoedigen en heel erg van het positieve probeer ik uit te gaan van: 
ooh wat goed dat u gekomen bent, fijn dat het vandaag gelukt is.’ Fragment 2.12. 

 

Er wordt contact gezocht met de dak- en thuisloze mensen zowel binnen als buiten de 

spreekkamer. Straatdokter D gaat naar mensen toe die zich in de gezamenlijke ruimte van de 

opvang bevinden en geeft schouderklopjes aan de aanwezige dak- en thuislozen. Zij stelt zich het 

liefst laagdrempelig op en heeft in het contact met de dak- en thuislozen de rol van ‘tante.’ 

‘En dat je op één niveau zit, dat is belangrijk, als een tante er naast zitten, zo noemen ze me ook. Ik 

stel me niet op als dat ik meer zou weten of uit een andere klasse kom. Dat is niet mijn insteek. Ik wil 
er liever naast staan. Dicht bij de mensen staan. Bijna een stukje familie zijn, maar waar je ook weer 
van weg kan hoor. Een balans vinden daartussen is belangrijk. Ja, dat groeit zo in de loop der tijden. 
Ik doe het allemaal ook niet zo bewust, maar het werkt’. Fragment 4.13. 
 

Straatdokter A sluit zich aan bij de zoektocht naar verbondenheid van de patiënt. 

‘Nou wat mij dan vaak opvalt bij ze is dat ze eigenlijk uiteindelijk toch vaak een huis, een partner en 

als het kan nog een kind, huisje boompje beestje, dat is natuurlijk de verbondenheid die zoeken ze. ja 
en daarom denk ik dat dat is waarom je altijd communicatie vindt met ze, altijd, als je daar op dat 
niveau iets kan vinden samen, een gedeeld iets ja dan denk ik ja dan heb je een gezond stuk te 
pakken.’ Fragment. 1.33. 

 

Tijdens het consult worden er vragen gesteld om op lichamelijk, sociaal en psychisch vlak een 

beeld te krijgen van de patiënt. Vragen worden ook gesteld om een ingang te vinden bij de patiënt 

en tot zingevingvragen te komen. Straatdokters trachten vooral te ontdekken waar de patiënt 

angst voor heeft, zodat het duidelijk wordt wat hem troost biedt. Daarnaast wordt er gevraagd 

naar de hobby’s van de patiënt, bijvoorbeeld of hij een instrument speelt. Dit kunnen de 

straatdokters weer gebruiken in de eigen behandeling als dat nodig blijkt te zijn. Vragen naar de 

levensbeschouwing/religie van de patiënt is niet voor alle straatdokters even eenvoudig. 

Straatdokter B stelt zich aanvankelijk terughoudend op. Met name als de patiënt moslim is. De 

patiënt zou namelijk de vraag verkeerd kunnen interpreteren. Relatiegroei vergemakkelijkt het 

stellen van de vraag. 

‘Ik vraag naar iemands levensbeschouwelijke achtergrond, maar dat doe ik altijd voorzichtig, omdat ik 
gemerkt heb dat men name moslims al snel kunnen denken dat het een afkeuring inhoudt.  
Dus ook altijd pas als ik een beetje contact heb en dan vraag ik altijd iets van hen: heeft u een religie 
die voor u van belang is? En dan kunnen mensen bv zeggen:’ Ik ben moslim, maar ik doe er eigenlijk 
niets aan’, maar het is wel belangrijk om te weten, want in moeilijke periodes zullen ze daar toch aan 
kunnen refereren,’ Fragment 2.41. 
 

Ook straatdokter D geeft aan het moeilijk te vinden om over het geloof van de patiënt te praten als 

de patiënt moslim is. Gebrek aan kennis over de islam ligt hieraan ten grondslag. 

‘Veel patiënten zijn moslims en dan is het ook moeilijk over geloof te spreken en advies te geven omdat ze een 
andere geloofsbeleving hebben in hun cultuur. Die ken ik niet en dan ben ik bang verkeerd te adviseren.’ 
Fragment 4.30. 
 

 Straatdokter C vraagt naar de levensbeschouwing/religie wanneer de patiënt terminaal is. Hij wil 

erachter komen of er sprake is van angst. 

 ‘Ik vraag of ze opgevoed zijn met hel en verdoemenis en of ze bang zijn voor de dood en of er 
angsten zijn.’ Fragment 3.36.  
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De vaardigheden die volgens de straatdokters belangrijk zijn in het contact met dak- en thuislozen 

zijn: geduld en niet invullen (A), flexibiliteit in de benadering (BC), niet aanvallen en niet oordelen 

(C), het willen leren kennen van de persoon en goed luisteren (ABD). 

 Patiënten die drugs gebruiken en in een staat van ‘craving’ verkeren of in de war zijn staan 

niet open voor een gesprek. (AC) Ook bij patiënten met psychiatrische klachten komt het gesprek 

moeilijk op gang. (ABCD) 

 De antwoorden van de straatdokters op de vraag wat patiënten van hen verwachten lopen 

uiteen. Straatdokter A is van mening dat de patiënten hem niet zo zeer beoordelen op wat hij wel 

en niet kan, maar op de kwaliteit van het contact dat zij met de straatdokter hebben. (A) Het 

vertrouwen dat de patiënt in de straatdokter heeft staat centraal. (A). Straatdokters C en D 

veronderstellen dat de patiënten duidelijk uitgelegd willen krijgen wat zich op medisch gebied 

afspeelt. Patiënten willen zich gehoord en gezien voelen. (ABCD) Verder willen zij zich gesteund 

weten (CD) en willen zij ervaren dat de straatdokter met hen meeleeft. (C) 

 

Conclusie 

In het contact nemen de straatdokters voortdurend het initiatief. Zij stellen zich laagdrempelig op, 

troosten, moedigen de patiënt aan en laten hem voelen dat hij er toe doet. Daarbij wordt 

uitgegaan van het feit dat de patiënt worstelt met een laag zelfbeeld, eenzaam en geïsoleerd is en 

op zoek is naar verbondenheid. De straatdokters trachten vanuit een relatie/een gevoel van 

verbondenheid de zingevingvragen van dak- en thuislozen aan het licht te brengen. Daarnaast 

proberen zij te achterhalen wat voor de patiënt van betekenis is (bv. muziek), zodat zij het in de 

behandeling kunnen inzetten. Er heerst onder de straatdokters terughoudendheid ten aanzien van 

de vraag naar de levensbeschouwing /religie van de patiënt, vooral als de patiënt moslim is. 

Gebrek aan kennis over de islam speelt hierbij een rol. Relatiegroei vergemakkelijkt het gesprek. 

De benodigde vaardigheden die het meest genoemd worden zijn: het willen leren kennen van de 

persoon en goed luisteren. Daarna volgt de flexibiliteit in de benadering. 

De straatdokters zijn van mening dat de patiënten zich gehoord en gezien willen voelen.  

Het gebruik van drugs en psychiatrische klachten van de patiënt belemmeren het contact.  

 

5.5. Welke zingevingvragen nemen de straatdokters waar? 

Voor het beantwoorden van de vraag ‘Welke zingevingvragen nemen de straatdokters waar?’ is 

gebruik gemaakt van de informatie die verzameld is onder de kopjes:184 

 

 Waarnemen Zingevingvragen 

 Waarnemen Belemmering Patiënt 

 Waarnemen Belemmering Arts 

 Waarnemen Bevorderend Arts 

 

 

                                                
184 Zie bijlagen 2 en 3. 
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De straatdokters zijn van mening dat een groot aantal patiënten geen zingevingvragen heeft. Dit 

hangt samen met het feit dat dak- en thuislozen inmiddels gewend zijn aan de situatie van dak- en 

thuisloosheid. (ABD)  

‘Verrassend genoeg heb ik de indruk dat juist ook veel mensen waarvan ik zou denken van die staat 
toch helemaal buiten de maatschappij dat helemaal niet zo benoemen of er bewust van lijken of in 
ieder geval dat ze dat niet zo benoemen. Dit is hun wereld en zo is het nu eenmaal.’ Fragment 2.29. 

 

Volgens straatdokter D hebben mensen die op het spreekuur komen de beginfase van dakloosheid 

al doorlopen en wordt om deze reden de ‘waarom-vraag’ niet meer gesteld. 

‘Ze hebben geen waaromvraag. De beginfase in de medische wereld is dat je de diagnose krijgt, maar 
het is bij een dakloze een sluipend proces, je wordt niet van de een op de andere dag dakloos. Als ze 
bij ons komen zijn ze er al aardig aan gewend. Ze hebben het zien aankomen in de meeste gevallen 
dat het mis zou gaan, dan lopen ze even met de ziel onder de arm door de stad zonder iets, maar dan 
wijst iemand ze de weg naar een slaapplaats. Er gaat een heel heel traject aan vooraf voordat het 
zover komt en een hoop ellende. Je wordt niet alleen dakloos, omdat je geen dak meer hebt. Er 
gebeurt iets in je leven waardoor ineens de grond onder je voeten wegzakt, dat is zo, bv uit huis gezet 
door een relatie dat stuk loopt. Dan lopen ze een paar dagen op straat of gaan naar een andere stad. 
Na een paar dagen denken ze, ja Pietje die zei dat je het daar eens kunt proberen. Dan moeten ze zich 
oriënteren hoe de daklozenwereld eruit ziet, hoe het werkt, bij Albert Hein zitten, of de bieb. niet bij 
V&D zitten…. Als ze bij ons komen hebben ze die beginfase al achter de rug.’ Fragment 4.40. 
 

Het feit dat dak- en thuislozen gefocust zijn op het overleven en ‘in het nu’ leven, heeft tot gevolg 

dat er geen ruimte is voor zingevingvragen in hun leven. (ACD)  

‘Ze zijn niet bezig met hoe lang heb ik nog enz. daar zijn ze gewoon helemaal niet mee bezig. Ze leven 
echt bij de dag. Ze moeten bedenken hoe ze aan geld moeten komen (…). Fragment 4.42. 

 
Straatdokter A benadrukt dat het arts-patient contact in zijn reguliere huisartsenpraktijk meer 

diepgang kent dan in de straatdokterspraktijk. Het feit dat dak- en thuisloze patienten geen 

zingevingvragen hebben brengt hij vervolgens in verband met hun directe manier van waarnemen: 

Zingevingvragen, ja, zo denken die mensen niet, ik bedoel: ze zijn heel direct in hun ervaringen denk 
ik. Als ze nou een kenmerk hebben dan is het wel dat ze direct in hun ervaringen zijn, zo’n 
beschouwelijk iets dat is voor ons maar dat is niet direct zo bij hen. Een plant wat daar staat dat raakt 
ze enorm en dat noem ik directe waarneming, dat gaan ze never nooit zeggen maar er is veel directer 
contact, het is heel direct bij hen en daarin dus ook die kwetsbaarheid (…). Fragment 1.41. 
 

Dak- en thuislozen die in het hier en nu moeten zien te overleven en zijn niet in staat de 

zingevingvraag te stellen. Het stellen van een zingevingvraag vraagt namelijk om een zekere 

beschouwelijkheid. (A) 

‘(…) nee, die afstand om dat te kunnen benoemen hebben ze niet, dat is te beschouwelijk, ze zitten er 

gewoon in en ze gaan van moment op moment verder naar de dope en het volgende wat dan op het 
pad staat: eten, slapen, drinken. Ze hebben die ’waarom-vraag’ ook niet. Ze zitten er gewoon in, ze 
zitten er gewoon helemaal in. Zij zijn eigenlijk heel erg in hun moment, dat gevoel heb ik, al die 
beschouwingen hoe het moet en dit en dat, nee, de directe primaire levenszaken, die zijn van belang.’ 
Fragment 138. 
 

Straatdokter C is van mening dat de primaire behoeften, zoals een bed, op de eerste plaats komt 

en dat er pas daarna over zingeving gesproken kan worden.  

‘Nou je wordt teruggeworpen op hele basale primaire levensbehoeftes waar je bij als dokter 
geconfronteerd wordt dat we een samenleving hebben waarbij de samenleving niet in staat lijkt te zijn 
om hele primaire behoeftes te voldoen en daarmee kan je nooit ergens in die curve van zingeving 
hoger op komen. Als je niet weet dat je vannacht een bed hebt en dat je vervolgens nergens kunt 
slapen en angstvisioenen hebt omdat je daar eerder belaagd bent. Ja zingeving dat is mooi maar nu 
even niet, eerst een bed. Fragment 3.8. 
 

Straatdokter D geeft tijdens het interview aan met de beleving van patiënten mee te gaan en zich 

niet gerealiseerd te hebben dat bepaalde uitspraken van de patiënt zingevingvragen zijn. De 

straatdokter komt tot de conclusie dat zij zingevingvragen niet altijd herkend heeft. 
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‘ik ga mee met hun beleving, maar nou je het zegt, het is een zingevingvraag, maar ik heb het nooit 
zo gezien eigenlijk. Hoe kan ik ze helpen om daar iets mee te doen? Hoe moet dit nu verder? Dit soort 
vragen. (Lange stilte)’ Fragment 4.39. 

 

Zingevingvragen die worden waargenomen bij de patiënten zijn gering in aantal en hebben vooral 

betrekking op een crisissituatie, een situatie van hopeloosheid en zinloosheid. (BC) 

Straatdokter B noemt de volgende zingevingvragen: 

 Wat heeft mijn leven nou toch voor een zin? 
 Waarom heeft dit zo moeten gebeuren? 
 Hoe kan het dat ik hier zo beland? 
 Is het mijn schuld? 
 Heb ik mijn leven in de hand? 
 Wie bepaalt het? 
 Waaraan heb ik het verdiend? 
 Wat heeft God voor een plan met mij? 

Fragment 2.25. 

 

Straatdokter C neemt de zingevingvraag ‘wat heeft het (leven) voor een zin?’ soms waar en is van 

mening dat zingevingvragen serieuze vragen zijn met betrekking tot de hopeloze levenssituatie van 

een aantal dak- en thuislozen. Hij geeft voorbeelden van handelingen en noodkreten die 

uitdrukking geven van de gevoelens van zinloosheid die patiënten kunnen ervaren:  

‘De een loopt tegen een tram aan, die doet dan maar een kraak, op een manier dat hij toch maar weer 

vanzelf gepakt wordt. Ja, zo van de hele tijd in mijn beleving toch wel zingevingvragen, van: wat heeft 
het voor een zin? Laat ik dan ook maar opgepakt worden of van: ’Ach dokter, het maakt helemaal niet 
uit. Ik heb misschien verwondingen opgelopen, misschien kon ik wel beter dood zijn.’ (…) En ach, ik 
ben bezig me dood te drinken. Dat kan je wel vertalen.’ Fragment 3.21. 

 

Wat volgens straatdokter C kan helpen om een zingevingvraag te herkennen is dat men beseft hoe 

belangrijk een ziekte voor een patiënt kan zijn. Hij spreekt in dit verband over ‘een 

mankeermoment’, bijvoorbeeld wanneer een patiënt hoort dat hij ongeneeslijk ziek is. Op zulke 

momenten komen volgens straatdokter C zingevingvragen extra aan de orde.   

 

Conclusie 

De straatdokters nemen relatief weinig zingevingvragen waar en zijn van mening dat een grote 

groep dak- en thuislozen geen zingevingvragen heeft. Dit hangt samen met het feit dat dak- en 

thuislozen voornamelijk bezig zijn met overleven, in het nu leven en inmiddels gewend zijn aan 

hun levenssituatie.  

Zingevingvragen die wel waargenomen worden zijn met name de ‘waarom ik?-vraag’ en ‘Wat heeft 

mijn leven voor een zin?’ Zingevingvragen worden door één straatdokter niet altijd herkend. 

Het herkennen van een markeermoment kan helpen bij het waarnemen van zingevingvragen.  

5.6. Hoe gaat de straatdokter met zingevingvragen om? 

 

Voor het beantwoorden van de vraag ‘Hoe gaat de straatdokter met zingevingvragen om?’ is 

gebruik gemaakt van de informatie die verzameld is onder de volgende kopjes:185 

 

 Omgaan Belang ingaan op zingevingvragen 

 Omgaan Hoe? 

 Omgaan Bevorderend Arts 

 Omgaan Bevorderend Patiënt  

                                                
185 Zie bijlagen 2 en 3.  
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 Omgaan Belemmerend Arts  

 Omgaan Belemmerend Patiënt  

 Omgaan Belemmerend Werksituatie 

 

 

De geïnterviewde straatdokters vinden het allen van belang om op zingevingvragen van hun 

patiënten in te gaan. De straatdokter is een sleutelfiguur in het ziekteproces van dak- en thuislozen 

en dus ook voor de zingevingvragen van de patiënten. (C) Ingaan op zingevingvragen kan de angst 

doen verminderen en heeft dus invloed op de klachtenpresentatie. (A) Door in te gaan op de 

zingevingvragen ‘heb je iets te bieden’, bijvoorbeeld je geloof (samen bidden) of een relatie (B), je 

kunt aandacht geven, bemoedigen en troosten. (D)  

In de regel nemen de straatdokter het initiatief. De opeenstapeling van problemen van dak- en 

thuislozen wordt door de straatdokters herkend. (ABCD) Zij gaan uit van de geïsoleerdheid, de 

eenzaamheid en het laag zelfbeeld van de patiënten. Deze situatie roept bij de straatdokters een 

reactie op: 

 ‘Ik word ertoe verleid door de patiënten om aan zingeving te doen.’ Fragment 4.56.  
 

Straatdokter B toont belangstelling, moedigt aan en probeert van het positieve uit te gaan. Zij 

tracht de eenzaamheid op te heffen door de patiënt te laten voelen dat hij telt. Ook tracht zij het 

zelfbeeld positief te beïnvloeden. 

‘(…) dat je altijd probeert (…) al is het maar voor even, al is het maar voor een heel klein stukje, dat 
hij het gevoel krijgt van hé dit heb ik best goed gedaan, ik kan wel iets en er is iemand die vriendelijk 
en blij met mij is en die het belangrijk vindt dat het goed met mij gaat en nou dat is wat ik altijd uit 
probeer te stralen’. Fragment 2.14. 

 

Ingaan op zingevingvragen wordt door de meerderheid van de straatdokters vooral gedaan door 

zich aan te sluiten bij de belevingswereld van de patiënt en een relatie aan te gaan. De 

authenticiteit van de relatie stellen zij voorop. (ABD) Vanuit de relatie/verbondenheid wordt er 

vervolgens een antwoord gegeven op een mogelijke zingevingvraag van de patiënt. Straatdokter A 

sluit zich aan bij de geloofsbeleving van de patiënt, zoekt de verbondenheid en wijst de patiënt op 

de mogelijkheid het onoplosbare probleem bij Allah neer te leggen.  

‘ In de spreekkamer hebben we twee van die zwarte moskeeën van Medina en Mekka en dat staat daar 
en de mensen vinden dat prachtig. Heel veel maken daar opmerkingen over en dan zie je dat ze zich 
welkom voelen eigenlijk, terwijl ik helemaal niet islamitisch ben ofzo. En het grappige is dat in de islam 
is het overgave en als je dus wel eens geconfronteerd wordt met dingen die niet makkelijk op te lossen 
zijn en je hebt dat daar, dan maakt dat het heel makkelijk om te zeggen goh ja misschien ervaar je 
dat, maar kun je dit ook gewoon eigenlijk ja kan je er ook wat afstand van nemen, het zien en het 
overgeven en dan weten die mensen vaak gelijk wat je bedoelt en dan verwijs je ze, ja ik heb 
begrepen in uw geloof is dat zo, nou dan denk je dat is het heel behulpzaam. Dus lijkt het alsof je 
elkaar op een niveau aanspreekt oh dan begrijpen ze het en dat heeft voor hen heel veel waarde. Dus 
dan heeft het ook gelijk iets van: zo kan je er ook naar kijken en je hoeft het niet alleen te dragen 
ofzo. Je kunt het overgeven. Dan heb je op een bepaald niveau gesproken met elkaar en dan denk je, 
oh zo werkt het blijkbaar met de mensheid, er is toch iets gemeenschappelijks en dat is mooi. Er is 
weer die verbondenheid.’ Fragment 1.21. 

 

Straatdokter B biedt een gebed aan voor een probleem van de patiënt dat zij niet kan oplossen. Zij 

vindt het fijn iets voor de patiënt te kunnen betekenen en waardeert de relatiegroei die op dat 

moment plaatsvindt. 

‘U weet ik kan helemaal niet goed helpen met uw verblijfsvergunning waarvan ik weet dat dat op het 
moment het belangrijkste is, en ook niet met de zoektocht naar uw zoon en dat zijn de belangrijkste 
dingen in uw leven, maar ik kan in ieder geval wel voor u bidden. En dan is het fijn dat we samen echt 
ervan overtuigd zijn dat er toch een bedoeling is met wat er hier gebeurt. Ik vond het heel fijn en ik 
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had wel de indruk dat hij dat ook vond, en we zijn sindsdien echt, een soort van close geworden zal ik 
maar zeggen.’ Fragment 2.50.  

 

Naast het aandacht geven en troosten in de rol van ‘tante’ stelt straatdokter D veel vragen aan de 

patiënten en tracht daarmee een beeld te krijgen van de zingevingbronnen, zodat zij die kan 

aanboren, wanneer de patiënt gemotiveerd dient te worden. Daarbij gaat zij op zoek naar wat de 

patiënt nog wel kan. 

‘Ik stel veel vragen omdat ik graag wil weten hoe hun leven eruit ziet en om te ontdekken met welke 
dingen ik nog wel iets mee kan of die ze nog wel kunnen. Bijvoorbeeld iemand die mooi klassiek gitaar 
speelt, dan vraag je later: speel je nog? of nou ja, je zoekt iets om contact te maken, maar je gebruikt 
het ook voor het contact, maar ook om te kijken: waar zitten je goede kanten? Daar kun je dan iets uit 
putten wat voor jou belangrijk is. Als je muziek kan maken dan is er in ieder geval iets dat je trekt, 
wat je misschien net even wat vrolijker kan maken, dat kan je een fijn gevoel geven. De kennis van de 
persoon kan ik op andere momenten inzetten om hem in een positievere mood te krijgen. Dan vraag 
ik: Speel je nog? Wat speel je? Doe je het samen? Dat moet je doen joh, pak dat ding weer! Ik 
probeer ze te motiveren als ik denk dat het positief kan zijn. Zo probeer je het uit, je moet van nature 
nieuwsgierig zijn. Wat is het voor een persoon?‘  
Fragment 4.21 

 

Straatdokter C heeft binnen de opvanglocatie een afdeling met verpleegbedden onder zijn hoede 

en noemt opname als een antwoord op het gevoel van zinloosheid dat hij waarneemt onder een 

groep patiënten:  

‘ (…) dan neem je ze op en dan zie je ze BOEM stijgen in alles, het heeft weer zin. Fragment 3.27 

 

Er is volgens straatdokter C regelmatig een gebrek aan verpleegbedden. Dit heeft tot gevolg  dat 

mensen weer de straat op moeten. Dan is er geen ruimte voor zingevingvragen en komt het vinden 

van een slaapplek op de eerste plaats. 

Hoewel de straatdokters aangeven dat hun benaderingswijze werkt, heerst er onder de 

straatdokters ook twijfel met betrekking tot het omgaan met zingevingvragen van de patiënt. 

(BCD) Straatdokters wijten hun onzekerheid aan het feit dat het thema zingeving weinig aandacht 

krijgt tijdens intervisiebijeenkomsten en nascholing. (B) Ook op de huisartsenopleiding komt het 

thema zingeving onvoldoende aan bod. (BD) Straatdokters hebben het omgaan met zingeving met 

name in de praktijk geleerd en weten niet zeker of hun aanpak adequaat is. (BD) 

Daarnaast vermoedt straatdokter D dat zij zingeving vermijdt: 

‘Het kan ook zijn dat ik voor zingeving wegloop. Ik zou ook meer zingeving voor mezelf kunnen bedenken. Ik 
ben echt een doe-mens en stilstaan vind ik dan een beetje moeilijk, ik word er een beetje angstig van.’ 
Fragment 4.54. 

 

Twijfel speelt ook een rol wanneer patiënten moslim zijn (BD), primair reageren (A) of door 

drugsgebruik in de war zijn. (AC). Daarnaast kan de psychische conditie van de patiënt de 

straatdokter in onzekerheid brengen. Zo vraagt straatdokter B zich af of het bij patiënten met 

psychiatrische klachten wel verstandig is om door te vragen en op zoek te gaan naar de 

zingevingvragen. 

De helft van het aantal straatdokters voelt zich ongemakkelijk als het gaat om het afronden van 

een diepgaand gesprek. (AB)  

Straatdokter A: 

‘Maar waar je voor moet waken is dat je iemand niet te ver open legt en je kan daar geen backing aan 
geven. Het is natuurlijk toch een balans zoeken en je kan iemand te ver open leggen en dat dan niet 
heilzaam is en je moet die man niet uitgekleed laten staan, je moet hem ook weer aankleden dus ik 
denk: ik ben goed in het uitkleden en in het aankleden, daar zou ik denk ik dat ik soms niet helemaal 
iemand gekleed de deur uit laat gaan, heel eerlijk gezegd, misschien kun je dat overbezorgd noemen 
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maar dat ik denk: oops! dat ik de neiging heb om een week later even te bellen van joh hoe is het er 
nou mee hoe heb je het verwerkt. Dus ik wil iemand niet te naakt naar buiten laten gaan. Dat ik te 
diep ben gegaan, te ver uitgekleed heb en niet netjes weer aangekleed en dan denk ik hé dat is niet 
goed geweest.’ Fragment 1.52. 

 

Straatdokter B: 
 

‘Het weten wanneer je dan ook weer een eind breit aan zo’n gesprek. Het zijn natuurlijk dan hele 
bijzondere dingen die mensen vertellen en dan heb ik soms het idee: je kan hier niet zomaar iemand 
in onderbreken, maar je moet er toch een eind aan maken (…)’. Fragment 2.49 
 
 

De geinterviewde straatdokters geven aan soms geen tijd te hebben voor zingevingvragen van 

dak- en thuislozen. (ABCD) Daarnaast kan het voorkomen dat op bepaalde momenten, vanwege 

vermoeidheid (A), ziekte (A) of stress (C), de straatdokter niet open staat voor de zingevingvragen 

van de patiënt.  

De straatdokters benadrukken dat de verpleegkundige de meeste zingevingvragen te horen krijgt. 

(BD) Zingevingvragen van de patiënten komen over het algemeen aan de orde tijdens het 

teamoverleg, maar niet structureel. (B) Op de vraag of er binnen het teamoverleg afstemming op 

het gebied van zingevingvragen is, antwoordt straatdokter B het volgende: 

‘Eigenlijk is het wel leuk dat je dat zegt, ik realiseer me dat we het nooit op die manier over hebben 

gehad over afstemming op het gebied van zingeving, dus ieder doet dat denk ik op zijn eigen manier. 
Maar het is een leuk thema om eens een keer in te brengen, ja leuke vraag.’ Fragment 2.55. 

 

Straatdokter C heeft om de zes weken overleg met het palliatieve team en dan komen ook 

zingevingvragen aan bod. 

‘ (…) zinvragen worden ook besproken in het overleg. Mensen gaan niet bij een straatdokterproject 
werken ??? als verpleegkundige, dan hebben ze ook iets met die groep. Daar ga je voor of daar ga je 
niet voor. Dat is geen baantje wat je zo even een tijdje doet en dan weer niet. Het leuke is dat ik de 
beter gemotiveerde verpleegkundigen tref die wat meer willen dan alleen dat wat ze heel goed in het 
ziekenhuis waarschijnlijk ook konden, maar die ook een beetje maatschappelijke zingeving en allerlei 
andere vragen stellen. Fragment 3.44. 

 

In de regel wordt er veel doorverwezen naar collega’s van andere beroepsgroepen. Het 

doorverwijzen naar een geestelijk verzorger is niet voor alle straatdokters even vanzelfsprekend. 

Deels omdat dak- en thuislozen de weg zelf goed weten te vinden (B), deels omdat er geen 

samenwerkingsverband met geestelijk verzorgers is. (D) Straatdokter D is bereid het contact met 

de geestelijk verzorger te initiëren. 

‘Nee, doorverwijzen naar een geestelijk verzorger dat komt bijna niet voor, omdat we eigenlijk geen 

contact hebben met geestelijk verzorgers. Maar het is wel een goed idee. We zouden de pastor eens 
uit moeten nodigen’. Fragment 4.60. 

 

Straatdokter C raadt patiënten aan naar een geestelijk verzorger te gaan als zij terminaal zijn en 

als blijkt dat zij ‘met de hel en verdoemenis’ zijn opgegroeid. Hij is van mening dat de patiënten 

zelf het initiatief moeten nemen voor een afspraak en vraagt zich tijdens het interview af voor wie 

de doorverwijzing moeilijk is: 

‘We hebben hier een gezondheidscentrum Levinas in Kralingen. Er zijn daar ook pastores die daar 
spreekuren doen, maar we merken wel dat als wij als dokters suggereren dat dat toch niet makkelijk 
wordt opgepakt door de patiënten. Ja, en ik denk dat het wel belangrijk is, maar dat die samenwerking 
tussen dokter en pastoor, dat daarin, ja, daar moet…zo makkelijk dat het is ze naar de GGZ te 
verwijzen, zo moeilijk is het eh ja… of de dokter denkt dat het moeilijk is voor de patiënt.’ Fragment 
3.26.  

 

Straatdokter B geeft aan structurele contacten te hebben met geestelijke verzorgers die in het 

Radboud ziekenhuis werken. Zij verwijst patiënten naar hen door, maar ook naar een parochie of 
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naar een moskee als de patiënt niet in het Radboud Ziekenhuis onder behandeling is. Dit kan om 

uiteenlopende redenen zijn en ‘niet alleen als de patiënt chronisch ziek is.’  

Straatdokters die aan hebben gegeven dat zij het soms moeilijk vinden om met zingevingvragen 

om te gaan, blijken open te staan voor bijscholing. (BC) 

  

Conclusie 

Voor alle straatdokters geldt dat zij de bereidheid hebben om op de zingevingvragen van hun 

patiënten in te gaan. De hulpvraag van de patiënt is impliciet aanwezig in zijn levenssituatie. De 

straatdokters nemen het initiatief en geven met hun persoon antwoord op de kwetsbaarheid, de 

eenzaamheid en het lage zelfbeeld van dak- en thuislozen. Dit doen zij door zich met de patiënt te 

verbinden. Zij sluiten zich aan bij zijn belevingswereld, moedigen de patiënt aan, troosten, 

motiveren en geven de patiënt het gevoel er toe te doen en er voor hem te zijn. Bij het motiveren 

wordt er gekeken naar wat de patiënt nog wel kan. Daarnaast wordt er vanuit de 

verbondenheid/relatie getracht de zingevingvraag van de patiënt te ontdekken en antwoord daarop 

te geven.  

 Belemmerende factoren bij het omgaan met zingevingvragen bevinden zich voornamelijk 

bij de straatdokters: twijfels over de manier van aanpak en dan met name als de patient moslim is 

en moeite hebben met het afronden van een diepgaand gesprek. Eén straatdokter vermoedt dat zij 

zingevingvragen vermijdt uit angst.  

 Belemmerende factoren met betrekking tot de situatie van de patiënt zijn aanzienlijk 

minder: patiënten kunnen primair reageren of onder invloed zijn van drugs. Daarnaast brengt de 

psychische conditie van de patiënt de straatdokter in onzekerheid. 

Een belemmerende factor die in de werksituatie soms een rol kan spelen is het gebrek aan tijd. 

 De verpleegkundige krijgt van de dak- en thuislozen de meeste zingevingvragen te horen. 

Zingevingvragen van de patiënten komen tijdens het teamoverleg niet structureel aan de orde en 

worden niet altijd op elkaar afgestemd. Het thema zingeving blijkt zowel op intervisie-

bijeenkomsten als tijdens de nascholing en de huisartsenopleiding weinig aandacht te krijgen. In 

de regel wordt er veel doorverwezen naar andere beroepsgroepen. Het doorverwijzen naar een 

geestelijk verzorger gebeurt weinig. Dit hangt samen met het feit dat er weinig contact is met de 

geestelijk verzorger. Daarnaast is het ook mogelijk dat de straatdokter verwacht dat de patiënt het 

moeilijk vindt om doorverwezen te worden. Twee straatdokters staan open voor bijscholing. 

6. Conclusie, discussie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de resultaten van de deelvragen de hoofdvraag 

beantwoord. Om dit te kunnen doen worden eerst de antwoorden op de twee delen van de 

hoofdvraag uitgewerkt. Het ene deel van de hoofdvraag heeft betrekking op het waarnemen van 

zingevingvragen. Het andere deel van de hoofdvraag richt zich op het omgaan met 

zingevingvragen. De formulering van de hoofdvraag zoals die beschreven staat in hoofdstuk 1 

luidt: 

Welke factoren (levenssituatie van dak- en thuisloze, context, persoonskenmerken en 

kenmerken van de levensbeschouwing van de straatdokter) belemmeren c.q. bevorderen 

het waarnemen van en omgaan met zingevingvragen van dak- en thuislozen? 
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Als deze twee vragen beantwoord zijn, volgt in samenvattende zin het antwoord op de hoofdvraag.  

Het hoofdstuk wordt afgerond met een discussie en aanbevelingen. 

6.1. Waarnemen van zingevingvragen van dak- en thuislozen 

 

Belemmerende en bevorderende factoren in de levenssituatie van de patiënt 

De levenssituatie van dak- en thuislozen blijkt op verschillende manieren het waarnemen van 

zingevingvragen te belemmeren. Het feit dat een groot aantal dak- en thuisloze patiënten drugs 

gebruikt, maakt het voor de straatdokter moeilijk om zicht te krijgen op de aard van de 

verschijnselen. Zo kan het verschijnsel angst, dat veelvuldig voorkomt bij dak- en thuislozen, 

moeilijk worden onderscheiden van ontwenningverschijnselen.  

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat het verschijnsel angst door Yalom als een signaal voor 

zingevingvragen wordt beschouwd.186  Het feit dat de signalen van dak- en thuislozen door 

drugsgebruik niet altijd goed geïnterpreteerd kunnen worden, heeft tot gevolg dat de straatdokter 

ook de zingevingvraag die achter de angst schuilt niet altijd herkent.  

 Daarnaast zijn het primaire gedrag en de taal belemmerende factoren. Een groot deel van 

de patiëntenpopulatie bestaat uit mensen zonder verblijfsstatus, die het Nederlands niet of slecht 

beheersen. De straatdokter en de patiënt kunnen elkaar lang niet altijd begrijpen.  

 Volgens de straatdokters stelt een groot aantal dak- en thuislozen geen zingevingvragen. 

Dit hangt samen met het feit dat zij moeten zien te overleven en daar inmiddels ook aan gewend 

zijn geraakt. De primaire behoeftebevrediging komt op de eerste plaats. Zij leven in het moment, 

in het nu. Eén straatdokter is van mening dat dak- en thuislozen hierdoor niet in staat zijn 

beschouwelijk te denken en de zingevingvraag niet kunnen stellen. 

 Het feit dat dak- en thuislozen in het nu leven komt overeen met de theorie van Nuy en 

Van Doorn, waar zij spreken over een leefsituatie met een beperkt tijdsbesef.187 Van Doorn geeft 

aan dat het toekomstperspectief door deze visie wordt uitgesloten. Dit speelt zich volgens de 

auteur af in de fase van berusting, de fase waarin dak- en thuislozen hun situatie hebben 

geaccepteerd. 

 Daarnaast gaat het straatpastoraat uit van de veronderstelling dat dak- en thuislozen de 

ruimte en de rust missen om existentiële vragen te stellen.188 Hun leven wordt beheerst door hun 

voortdurende zoektocht naar primaire behoeften.  

 De levenssituatie wordt niet alleen gekenmerkt door belemmerende factoren, maar ook 

door factoren die het waarnemen van zingevingvragen juist bevorderen. De levenssituatie is een 

opeenstapeling van problemen, waarvoor de straatdokters veelal geen oplossing hebben. Zij gaan 

allen uit van een levenssituatie die gekenmerkt wordt door eenzaamheid, isolement, een laag 

zelfbeeld en van de sociaal overbodigheid van dak- en thuislozen. Dit houdt in dat de meerderheid 

van de straatdokters uitgaat van een impliciete hulpvraag die voortvloeit uit de levenssituatie van 

dak- en thuislozen. Het is de hulpvraag die volgens Baart voortdurend door de sociaal overbodige 

                                                
186 Zie: Thesis, H.3.2.2., p.32. 
187 Zie: Thesis, H.2.2.4., pp.21-22. 
188 Zie: Thesis, H.3.4., p.40. 
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mensen (in stilte) wordt gesteld: ‘Telt het voor jou dat dit hier bij/aan mij alsmaar weer zo gaat, 

pijn doet en stoppen moet?’189 

 

Belemmerende en bevorderende factoren binnen de context (werksituatie) 

Met betrekking tot het waarnemen van zingevingvragen van dak- en thuisloze patienten kan 

tijdgebrek een belemmerende factor zijn. Een andere belemmerende factor die betrekking heeft op 

de werksituatie en door de straatdokters als zodanig ervaren wordt, is het gebrek aan 

verpleegbedden. Regelmatig is een aantal dak- en thuislozen genoodzaakt weer de straat op te 

gaan om een slaapplek buiten te vinden. Er is binnen het arts-patiënt contact geen ruimte en tijd 

om zingevingvragen aan het licht te brengen.  

 Er zijn door de straatdokter zelf geen factoren genoemd die bevorderend zijn voor het 

waarnemen van zingevingvragen binnen de werksituatie. Kijken wij echter naar de doelstelling, de 

visie en de werkwijze van de straatdokterspraktijk, zoals deze beschreven worden in de 

literatuur,190 dan kan er gesteld worden dat deze als bevorderend beschouwd kunnen worden. Het 

feit dat de straatdokter naar de dak- en thuislozen gaat en de mensen op een laagdrempelige 

manier in hun leefwereld kan ontmoeten, maakt dat het arts-patient contact gemakkelijker gelegd 

kan worden en dat er een vertrouwensband opgebouwd kan worden.  

 Veel kenmerken van de werkwijze van de straatdokter zijn overigens terug te vinden in de 

presentietheorie. In het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat de presentiebeoefenaar 

zich op vrijwillige basis naar de ander beweegt (en niet andersom), zich ophoudt in de leefwereld 

van de ander en zich laagdrempelig opstelt.191  

 Daarnaast is uit het rapport van Van der Poel naar voren gekomen dat er in de praktijk van 

de straatdokter veel tijd (minimaal 25 minuten) beschikbaar wordt gesteld voor een consult 

vanwege de complexe problematiek van dak- en thuisloze patiënten.192 Dit kan als een 

bevorderende factor worden gezien. 

 

 

Belemmerende en bevorderende factoren in de persoon (persoonskenmerken en 

levensbeschouwing) van de straatdokter 

Stress of vermoeidheid van de straatdokter worden als belemmerende factoren ervaren met 

betrekking tot het waarnemen van de zingevingvragen van de patiënt. Het feit dat zingevingvragen 

niet altijd herkend worden speelt mee.  

 De open houding van de straatdokter, het contact en de relatiegroei worden als 

bevorderende factoren ervaren. Ook het besef van het mankeermoment (het moment waarop de 

arts de patiënt moet meedelen dat deze ongeneeslijk ziek is) is een faciliterende factor. Yalom 

spreekt in dit verband over ‘grenssituaties.’193 Zingevingvragen worden opgeroepen door 

‘grenssituaties,’ zoals een ingrijpende gebeurtenis die het individu meemaakt. Ook Van der Lans en 

Frankl gaan uit van het feit dat zingevingvragen door een serieuze gebeurtenis worden 

                                                
189 Zie: Thesis, H.3.3., p.36. 
190 Zie: Thesis, H.2.1.2. en H.2.1.3., pp.14-16. 
191 Zie: Thesis, H.3.3., pp.34-36. 
192 Zie: Thesis, H.2.1.3., p.14. 
193 Zie: Thesis, H.3.2.2., p.32. 
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opgeroepen. Het doorbreekt volgens de auteurs de vanzelfsprekendheid van het leven en stagneert 

het zingevingproces.  

De meerderheid van de straatdokters is religieus/spiritueel georiënteerd. Religie of levens-

beschouwing zijn voor hen referentiekaders waarbinnen zij zingevingvragen verbinden en 

herkennen. Dit kan als een stimulerende factor worden beschouwd.  

 

6.2. Omgaan met zingevingvragen van dak- en thuislozen 

 

Belemmerende en bevorderende factoren in de levenssituatie van de patiënt 

De mentale conditie waarin de patiënt bij de straatdokter kan komen, geeft de arts niet altijd de  

mogelijkheid de zingevingvragen aan het licht te brengen. Daarnnaast geeft de meerderheid van 

de straatdokters aan dat een groot aantal patiënten geen zingevingvragen heeft. Met name de 

‘waarom-vraag’ van de patiënt treffen zij niet aan.  

 De patiënt die in een kwetsbare situatie verkeert, stelt weliswaar zelf geen 

zingevingvragen, maar verleidt (uitspraak van een van de straatdokter) de dokter tot zingeving te 

komen in het moment van het arts-patiënt contact. De straatdokters verwoorden dit op 

verschillende manieren: zij zoeken naar de verbondenheid op dat moment, geven de patiënt 

aandacht, laten hem voelen dat hij gezien en gehoord wordt, de patiënt wordt aangemoedigd en 

aangeraakt. Er wordt door de artsen getracht de patiënt te laten ervaren dat hij nodig is. Ook 

wordt er een familiale band gecreëerd (tante). Straatdokters laten de patiënt ervaren dat hij telt. 

Baart benoemt dit in zijn presentietheorie als de presentiebeoefenaar die ingaat op het appèl van 

de sociaal overbodige mens. Op het moment dat de arts ingaat op dit appel, geeft hij zin aan het 

bestaan van de patiënt.194  

 

 

Belemmerende en bevorderende factoren met betrekking tot de context (werksituatie) 

Het feit dat er zowel op de intervisiebijeenkomsten als in de huisartsenopleiding en nascholing 

onvoldoende aandacht wordt besteed aan zingeving noemen twee van de vier straatdokters een 

belemmering voor het omgaan met zingevingvragen. Zij hebben geen kader waarbinnen zij deze 

vragen kunnen bespreken. Ook in het teamoverleg komen deze vragen niet structureel aan de 

orde. Alleen in de palliatieve fase staan deze vragen op de agenda. Binnen het team waarin de 

straatdokter opereert, blijkt de verpleegkundige volgens de artsen het meeste contact met de 

patiënten te hebben. Als de afstemming over zingevingvragen geen structurele plek in het overleg 

heeft, mist de straatdokter essentiële informatie hierover. Het feit dat er geen structurele aandacht 

voor is, gaat ten koste van het welzijn van de patiënt. Het belang van zingeving wordt benadrukt 

door Leijssen. Gebrek aan zingeving kan volgens de auteur ernstige psychische klachten, zoals 

depressie, verslavingen en zelfmoord veroorzaken.195  

 Frankl wijst in dit verband op de existentiële leegte die de mens ervaart op het moment dat 

zijn neiging tot zingeving niet tot uitdrukking kan komen. Het gevoel van zinloosheid dat gaat 

                                                
194 Zie: Thesis, H.3.3., p.34. 
195 Zie: Thesis, H.3.1., p.26. 
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overheersen heeft een negatieve invloed op de gezondheid en kan op den duur psychiatrische 

problemen en onder anderen alcoholisme met zich meebrengen. 196 

Er wordt slechts door een enkele straatdokter doorverwezen naar een geestelijk verzorger. Dit is 

een belemmerende factor, aangezien de geestelijk verzorger gespecialiseerd is in zingevingvragen 

en de patiënt verder zou kunnen helpen.  

 Dat straatdokters zich ophouden in de leefwereld van de dak- en thuislozen en hen in 

gezamenlijke ruimtes van de opvanglocaties bezoeken, kan als een stimulerende factor beschouwd 

worden. Daardoor zijn zij ook buiten de reguliere spreekuren benaderbaar en bouwen daarmee een 

relatie op. Dit is van belang gezien het feit dat dak- en thuislozen volgens Akkermans (2008) 

zorgmijdend gedrag vertonen en wantrouwen jegens de hulpverlening koesteren.  

 

Belemmerende en bevorderende factoren in de persoon (persoonskenmerken en 

levensbeschouwing) van de straatdokter 

Er zijn twijfels op verschillende gebieden. Eén daarvan betreft het geloof dat door een groot deel 

van de patiënten beleden wordt, te weten de islam. Het niet vertrouwd zijn met deze religie, brengt 

grote onzekerheid met zich mee voor de straatdokters. Een ander terrein waarop 

handelingsverlegenheid bestaat, is dat de artsen wel de vaardigheden bezitten om een diepgaand 

gesprek te voeren als de gelegenheid zich voordoet, maar dat zij zich niet vaardig voelen dit 

gesprek op een adequate manier af te ronden. In de onderzochte literatuur is niets gevonden dat 

deze twijfels kan toelichten.  

 Straatdokters zien het belang van het omgaan met zingevingvragen in en hebben daar over 

het algemeen ook de tijd en de ruimte voor. Daarnaast bezitten zij de juiste vaardigheden om 

gesprekken aan te gaan en hebben zij er belangstelling voor. Zij hebben het gevoel iets te bieden, 

zoals een relatie, verbondenheid en hun geloof/levensbeschouwing. De klik en de vertrouwensband 

die zij met hun patiënten hebben, faciliteert ook de omgang met zingevingvragen. 

 De verbondenheid is belangrijk gezien het feit dat de dak- en thuisloze patiënt een 

geïsoleerd bestaan leidt. Yalom beschrijft de spanning tussen de gewaarwording van de mens van 

zijn fundamentele isolement en zijn verlangen naar contact, bescherming en zijn diepe wens deel 

uit te maken van een groter geheel. Existentiële eenzaamheid betekent voor Yalom een 

fundamenteel isolement, zowel in relatie tot de wereld als tot de mens en leidt tot angst.  

 Op dit punt geeft de presentietheorie een invulling aan het arts-patiënt contact. Het 

moment van het contact geeft de dak- en thuisloze een plaats binnen de relatie. Hij wordt op dat 

moment gedragen door de relatie en vindt er geborgenheid.197 Bovendien kan de persoonlijke en 

authentieke relatie die de straatdokter met de patiënt aangaat volgens de theorie van Yalom een 

belangrijk voorbeeld van ‘engagement’ zijn voor de patiënt.198 Yalom beschouwt ‘engagement’ als 

een belangrijke afleiding voor de gevoelens van zinloosheid van de mens. ‘Engagement’ heeft 

betrekking op sociale relaties, levensplannen en activiteiten.  

De gemotiveerdheid die straatdokters hebben voor hun werk is een bevorderende factor. 

Het werk enthousiasmeert de straatdokters, ondanks de moeilijke kanten van het werk. De 

straatdokters willen iets betekenen voor dak- en thuislozen. Volgens Van der Lans wordt een 

                                                
196 Zie: Thesis, H.3.2.1., p.29. 
197 Zie: Thesis, H.3.3., p.34. 
198 Zie: Thesis, H.3.2.2., P.32. 
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situatie als zinvol ervaren als de situatie herkend wordt en ervaren wordt als passend bij de 

persoon en het wereldbeeld.199 Het resultaat geeft de mens een gevoel van welbevinden en 

motiveert hem zich in te zetten voor iets dat de moeite waard is. Het feit dat de straatdokters een 

religieuze/spirituele kijk op het leven hebben kan hierbij een rol spelen.  

 

6.3. Beantwoording van de hoofdvraag 

 

Samenvattend luidt het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek dat het door de 

levenssituatie van de dak- en thuisloze patiënten lang niet altijd mogelijk is voor straatdokters om 

zingevingvragen waar te nemen en er als gevolg daarvan op in te gaan. Maar diezelfde 

levenssituatie is tegelijkertijd een stimulerende factor. Het vraagt namelijk van de straatdokter een 

bepaalde benaderingswijze: de verbondenheid zoeken en binnen de relatie de patiënt zin te laten 

ervaren. Deze benaderingswijze is een antwoord op de vaak onuitgesproken, maar voortdurend in 

stilte aanwezig zijnde vraag naar hulp en komt overeen met de beschrijving die gegeven wordt 

door de presentietheorie.  

 Vanuit deze relatie wordt het voor straatdokters voorts ook mogelijk om bij een aantal dak- 

en thuisloze patiënten naar zingevingvragen op zoek te gaan. Straatdokters blijken uitermate 

gemotiveerd te zijn voor hun werk en zien het belang van de zingevingvragen van hun patiënten 

in. Zij kunnen zich onzeker voelen met betrekking tot de psychische conditie van de patiënt (mede 

door drugsgebruik), geven aan scholing en kennis over de Islam te missen, maar zijn bereid op de 

zingevingvragen van de patiënten in te gaan. Deze motivatie en de religieuze/spirituele visie die zij 

op het leven hebben, kunnen als stimulerende factoren worden beschouwd. Een stimulerende 

factor in het omgaan met zingevingvragen is ook de werksituatie die de straatdokters in de 

gelegenheid stelt om met dak- en thuislozen tot een waarlijke ontmoeting te komen. 

 

Discussie en aanbevelingen 

 

Discussie 

De straatdokters hebben zich door de jaren heen een werkwijze toegeëigend die veel 

overeenkomsten vertoont met de presentietheorie van Baart. Dit is niet vreemd als we bedenken 

dat de presentietheorie vorm heeft gekregen in het buurtpastoraat, in het contact met mensen die 

aan de rand van de samenleving leven en verkeren in een positie van sociale overbodigheid. 

 De presentietheorie wordt als werkwijze gebruikt door o.a. het drugs- en straatpastoraat en het 

Leger des Heils en heeft zich meer dan bewezen in de praktijk. 

 Bij dak- en thuislozen is tijdens mijn stage gebleken dat zingevingvragen diep verborgen 

liggen en dat het niet altijd eenvoudig is om tot deze vragen door te dringen. De relatie die de 

straatdokters met de dak- en thuisloze patiënten opzoeken, is daarom van essentieel belang. Door 

present te zijn wordt er ruimte en tijd gemaakt voor zingevingvragen die niet meteen aan de 

oppervlakte liggen. 

Hoe waardevol de presentietheorie in de praktijk ook is, het kan tegelijkertijd een belemmering 

vormen. Als presentiebeoefenaar kan men geneigd zijn minder alert te worden op zingevingvragen 

                                                
199 Zie: Thesis, H.3,2,3., p.33. 
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van mensen. Het blijft dan ‘slechts’ bij present zijn. Dit is mij tijdens de stage bij het 

straatpastoraat opgevallen. Ik heb mij afgevraagd of dit ook het geval kon zijn in het contact 

tussen de straatdokters en de patiënten. Tijdens de interviews die ik heb gehad met de 

straatdokters is deze gedachte niet ter sprake gekomen. Slechts tijdens het schrijven van mijn 

scriptie heb ik hier over gereflecteerd. Het zou interessant zijn om hier onderzoek naar te doen.  

 In het eerste hoofdstuk van deze mijn scriptie heb ik met betrekking tot het 

(hoofd)onderzoek ‘Zingevingvragen in het contact tussen arts en patiënt’ van Hijweege, Pieper en 

Smeets het volgende geschreven: ‘Het feit dat de patiënt dak- of thuisloos is en de straatdokter 

zich vanuit een vrijwilligerspositie naar de patiënt beweegt, zal naar alle waarschijnlijkheid heel 

eigen uitkomsten van het onderzoek opleveren.’ Het verschil dat naar mijn mening fundamenteel is 

zal ik hierbij in het kort beschrijven: De persoon van de straatdokter en zijn benaderingswijze zijn 

bepalend voor de ruimte die er is voor zingevingvragen. Als we kijken naar het kader waarin dit 

onderzoek zich heeft geplaatst, namelijk het onderzoek naar zingevingvragen in het contact tussen 

specialist en patiënt, dan kan gezegd worden dat waar in de setting van het academische 

ziekenhuis de patiënt de zingevingvragen naar voren brengt, in de setting van de praktijk van de 

straatdokter de arts het initiatief neemt voor de zingevingvragen en voornamelijk present tracht te 

zijn. 

 

Wat had ik in het onderzoek anders moeten doen? 

Het empirisch onderzoek kent een aantal tekortkomingen. Zo was mijn interviewschema te lang. 

Het is achteraf gezien beter om met minder vragen te werken, zodat er dieper op de vragen in 

gegaan kon worden. Het feit dat er veel vragen op het programma stonden, leidde tot spanning in 

het gesprek vanuit mijzelf maar ook vanuit de straatdokters. Zij zagen de vragen op papier staan 

en gingen in snel tempo antwoorden.  

Tijdens het schrijven van hoofdstuk 5 ben ik tegen een probleem aangelopen dat te maken had 

met het labelen. Dit had ik achteraf anders moeten aanpakken. Het feit dat ik bepaalde fragmenten 

meteen als belemmerende en stimulerende factoren heb gelabeld, heeft er toe geleid dat de 

informatie die verzameld was onder deze labels apart kwam te staan in het schema van de vier 

gelabelde interviews (bijlage 3). Tijdens het schrijfproces moest deze voortdurend opgezocht 

worden. Deze fragmenten had ik dubbel moeten labelen, zodat de fragmenten beschikbaar waren 

zowel voor het verhaal van de straatdokters als de conclusie. Dit was overzichtelijker geweest. Ik 

was tijdens het labelen teveel gericht op het eindresultaat. 

Daarnaast had ik het vierde interview buiten beschouwing moeten laten. Er zat te weinig diepgang 

in het interview en ik had bij het schrijven moeite het interview mee te nemen in het 

resultatenverslag.  

 

Aanbevelingen 

De doelstelling die in hoofdstuk 1 staat beschreven is gericht op het bevorderen van het welzijn 

van dak- en thuisloze patiënten door de zingevingvragen van deze patiënten en het zorgaanbod 

van de straatdokter, indien nodig, beter op elkaar af te stemmen.  

Gezien het feit dat de verpleegkundige een belangrijke rol speelt (zij vervult een spilfunctie in het 

zorgproces) en zij de meeste zingevingvragen van dak- en thuislozen krijgt, is het van belang dat 

deze zingevingvragen structureel ter sprake komen in het teamoverleg.  
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 Uit het onderzoek is gebleken dat er onder de straatdokters ook twijfel bestaat over hun 

deskundigheid in het omgaan met zingevingvragen. Samenwerking met geestelijke verzorgers kan 

de straatdokter een kader geven voor het omgaan met zingevingvragen van de patiënt. De patiënt 

kan ook doorverwezen worden naar de geestelijk verzorger. Speciale aandacht moet er zijn voor 

islamitische patiënten. Dit gezien het feit dat moslims een groot deel van de patientenpopulatie 

vormen. De kennis van de Islam en de contacten met de islamitische geestelijk verzorger kunnen 

nog aan diepgang winnen.  

 De werkwijze van de straatdokters vertoont veel kenmerken van de presentietheorie en 

wordt op een spontane manier door de straatdokters gehanteerd. Bijscholing of training zouden er 

voor kunnen zorgen dat presentie op een bewuste manier wordt ingezet in het contact met de dak- 

en thuislozen. Present-zijn is een veeleisende opgave en vraagt dat men systematisch en vakmatig 

reflecteert op wat zich voordoet zowel bij de ander als bij de presentiebeoefenaar zelf. Verdieping 

in de presentietheorie en reflectie op de werkwijze zouden ertoe kunnen leiden dat het zorgaanbod 

van de straatdokter nog beter op de zorgvraag van de dak- of thuisloze patiënt wordt afgestemd. 
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Bijlage 1. Brief aan de straatdokters 

 

Utrecht, 24 juli 2014 

 

Betreft: interview voor scriptie opleiding Geestelijke Verzorging Universiteit van Utrecht 

 

Geachte mevrouw/heer 

Allereerst zou ik mij aan u willen voorstellen. Ik ben Adelina Tremonti en ben werkzaam als docent 

Nt2 (Nederlands als tweede taal) en geef Nederlandse taalles aan laag- en hoogopgeleide cursisten 

die van buitenlandse afkomst zijn. Het is de bedoeling dat ik hen voorbereid op het inburgerings-

examen.           

 Naast mijn baan volg ik de Masteropleiding Geestelijke Verzorging aan de Universiteit van 

Utrecht. Inmiddels heb ik bijna alle vakken afgerond en ga ik met mijn scriptie aan de slag.                               

Ik heb gekozen voor het onderwerp ‘Zingevingvragen in het contact tussen de straatdokter en de 

dak- of thuisloze patiënt’. Met dit onderwerp plaats ik mij in het kader van het onderzoek 

'Zingevingvragen in het contact tussen specialist en patiënt’ dat sinds enige jaren verricht wordt 

binnen de context van universitaire medische centra in Nederland. Dit onderzoek wordt door N. 

Hijweege, J. Pieper en W. Smeets vanuit de het Departement Religiewetenschap van de 

Universiteit van Utrecht verricht.  

Ik vind het interessant om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek door het vanuit een ander 

perspectief te bestuderen. Bewust heb ik gekozen voor dak- en thuisloze mensen, omdat deze 

groep vaak vergeten wordt in de samenleving. Bovendien vind ik het van belang om het werk van 

een 'straatdokter' onder de aandacht te brengen. 

Graag zou ik u willen vragen of ik u kan bezoeken voor een interview. Ik weet dat u jarenlange 

ervaring heeft met patiënten die dak- en thuisloos zijn geraakt en zou het zeer op prijs stellen als 

ik gebruik mag maken van uw expertise. De vragen van het interview, dat ruim één uur zal duren, 

zullen gericht zijn op de zingevingvragen van uw patiënten en uw bereidheid en mogelijkheid hier 

op in te gaan.  

De informatie zal vertrouwelijk behandeld worden en de interviews zullen worden geanonimiseerd.  

Mijn scriptie zal ik u aan het einde van mijn studie opsturen, zodat u het resultaat kunt lezen.  

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 

Ik dank u alvast voor uw aandacht en zal op uw reactie wachten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Adelina Tremonti 

  



 Thesis, (t)Huisloos bij de straatdokter, december 2014 
 

80 

 

 

Bijlage 2. Geschematiseerde uitwerking van de interviews 

 

Interview juli 2014 straatdokter A. Rotterdam (op een bankje in de zon) 

 

Werksituatie 
Algemeen 
Vanaf studententijd 
betrokken 
Pauluskerk 
MO 
 

Fragment 1.1 
Ja, ik ben eigenlijk al vanaf mijn studententijd betrokken geweest bij dak- en thuisloze 
activiteiten die de Paulus kerk in Rotterdam had en ben zelf een aantal jaar in het 
buitenland als tropenarts bezig geweest en toen ik terugkwam ben ik daar weer bij 
betrokken geraakt. Toen wel 20 jaar een eigen huisartsenpraktijk gehad, ben er toen 
mee gestopt omdat ik ook andere dingen wilde doen naast het huisarts -zijn en heb 
toen besloten om 2 dagen als straatdokter werkzaam te zijn en 2 dagen in de reguliere 
huisarts praktijk in Rotterdam Zuid en in de Pauluskerk en MO. 
 

Persoon 
Levensb./rel 
mindfulness 

Fragment 1.2 
Ik geef training mindfulness. 

Persoon 

motivatie 
werk 
Klik wederzijds 
Fijn met mensen 
bezig zijn 
 
 
 

Fragment 1.3 

Ja werken met dak- en thuislozen dat is een soort affiniteit die ik eigenlijk altijd al heb 
gehad en die vraag waarom is me vaker gesteld en ik heb daar niet echt een goed 
antwoord op anders dan dat ik op een of andere manier altijd wel een klik voel met die 
mensen. Destijds als vrijwilliger in de nachtopvang in de Pauluskerk, dat had dus nog 
niks met het arts -zijn te maken maar je ving de mensen ‘s nachts op, toen had ik al 
zoiets van ik roep eigenlijk weinig agressie op en op de een of ander manier loopt het 
wel dan kon je dus toch een groep van soms 20, 30 mensen in je eentje ‘s nachts 
rustig houden die toch allerlei problematiek hadden, dus ik heb wel altijd het gevoel 
gehad van ja dat er is een klik wederzijds is en ik vind het wel leuk om met die mensen 
bezig te zijn zonder dat ik daar nou een echte verklaring voor heb.  
 

Persoon 
motivatie 
werk 
Ook dak- en 
thuislozen kunnen 
zinvol bestaan 
hebben 
Niet hopeloos 

Fragment 1.4 
ja er zijn van die clichématige …, ja, dat er vaak gekeken wordt naar het zijn hopeloze 
gevallen, terwijl ik denk ja wat is hopeloos hè wat is een zinvol bestaan? daar kun je 
heel divers over denken en ik geloof dat deze mensen wel degelijk een heel zinvol 
bestaan kunnen hebben, alleen heel kwetsbaar zijn door de manier hoe ze leven en 
vanuit het idee van dat er eigenlijk altijd wel perspectief kan zijn wat zinvol is, vind ik 
het wel leuk om met die doelgroep bezig te zijn terwijl ik van collega’s weleens hoor ja, 
daar is toch niks mee te halen ofzo he wat kun je nou nog bereiken terwijl ik denk jaa 
het is maar net wat je als doel neemt en dus ik denk dat ik het daarom ook leuk vind 
om er mee te werken. 
 

Persoon 
Motivatie 
werk 
Wat kan ik voor 
ander betekenen! 
Contact ervaren 

Fragment 1.5 
Wat kan ik voor je betekenen? Dat is het belangrijkste en die betekenis kunnen zij 
geven, als ik me daar in kan vinden of ik kan daar wat voor kan betekenen dan ja iets 
voor doen of zo dat vind ik leuk en, maar ik hou niet van slachtofferschap, dus ik vind 
ook altijd ze hebben een bepaalde eigen verantwoordelijkheid daar zal ik ze ook altijd 
naar vermogen op aanspreken en ik merk dat dat ja, dat maakt het leuk ook voor hen, 
ik vind eigenlijk altijd dat contacten leuk verlopen en dat wil je toch, je wilt werk dat je 
leuk vindt en waar je een soort communicatie ervaart en ja dat heb ik wel met ze. 

 
 

Werksituatie 
Samenwerken 
MO 
Team 
Verpleegkundige 
Aanwezig  
Organiseert 
spreekuur 

Fragment 1.6 
Ik werk op verschillende plekken, eigenlijk alleen steeds en ik werk op een dagopvang 
met een gedoogruimte waar mensen dus gebruiken en daar is het wel in een team dat 
wil zeggen dat daar is de verpleegkundige erbij en die organiseert ook het spreekuur 
die zegt wie er komen.  

Werksituatie 
Algemeen 
MO: verzekerbare 
onverzekerden 
Pauluskerk: 90% 
zonder verblijfstitel 

Fragment 1.7 
In de MO zijn er eigenlijk gewoon mensen die hun verblijfspapieren hebben en het werk 
dat ik hier in de Paulus kerk doe bestaat voor 90% uit mensen die geen 
verblijfspapieren hebben geldig of ook wel illegalen genoemd. Soms zijn dat mensen 
die nog in een beroepsprocedure zijn maar dan mag je niet werken en heb je geen 
recht op verblijf maar je mag wel in Nederland zijn maar sommige mensen zijn ook 
gewoon helemaal uitgeprocedeerd of hebben nooit een procedure gehad en zijn hier al 
jaren illegaal. De GGD heeft daar ook een opvang voor georganiseerd. Dus het zijn 
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verschillende doelgroepen verzekerbare mensen die om wat voor reden niet verzekerd 
meer zijn, dat zijn Nederlandse dak- en thuislozen maar ook Nederlandse dak-
thuislozen die wel verzekerd zijn maar die het moeilijk vinden om een huisarts te 
houden dus die liever op wat op verschillende plekken wanneer het hen uitkomt voor 
zorg komen nou dat biedt het straatdokersproject als mogelijkheid en dan mensen 
zonder verblijfstitel die nog in een procedure zitten en de mensen die nooit in een 
procedure hebben gezeten. 

Werksituatie 
Samenwerken  
Andere 
bereopsgroepen 
Detentiecentra 
GGD 
 

Fragment 1.8 
Maar we werken ook met detentiecentra samen dat als ze dan daar weer uitgaan dan 
en ze hebben wat dan neemt het detentiecentrum weer met ons contact op van die 
komt eraan, heeft hier zoveel maanden gezeten etc. en dan linken dat weer aan de 
GGD ja. 
 

Werksituatie 
Algemeen 
Pauluskerk bekend 
 

Fragment 1.9 
In de Paulus kerk, dat is gewoon een hele bekende plek in Nederland voor dak- en 
thuislozen. Er komen zelfs mensen uit Groningen of uit Nijmegen. Ik werk daar met nog 
een andere huisarts die doet het een dag in de week en ik doe dat dan 2 dagen. 

Werksituatie 

Patiënten 
dossiervorming 

Fragment 1.10 

Ze komen met hun klacht bij jou en je houdt dat dossier een beetje bij. Je probeert het 
volledig te maken door ook als ze in detentie hebben gezeten ofzo of in een 
asielzoekerscentrum hebben gezeten dan vragen we daar de voorgeschiedenis op en 
die krijgen we dan als de patiënt ons toestemming geeft en zo probeer je toch aan 
volledige dossiervorming te doen en je begeleidt ze gewoon. 

Werksituatie 
patiënten 
Wisselend duur 
contact 
10 jaar, eenmalig, 
aantal jaren 

Fragment 1.11 
Dat is wisselend, we hebben mensen die al 10 jaar, 12 jaar hier komen en bij andere is 
het eenmalig, bij weer andere is het gewoon een aantal jaar totdat ze bijvoorbeeld 
legaal zijn geworden of dat ze weer worden opgenomen zijn in een COA omdat dat dan 
toch weer besloten wordt naar aanleiding van een artikel 64 procedure dus dat is heel 
variërend maar we hebben wel degelijk mensen die we langere periode, jaren 
begeleiden en dat zijn vooral de mensen die echt uitgeprocedeerd zijn of nooit asiel 
aangevraagd hebben maar toch wel verblijven in de omgeving. Het kan alle kanten op. 
 

Werksituatie 
Patiënten 
Ziekte alle stadia 

Fragment 1.12 
In alle stadia we hebben mensen gehad die zijn overleden terminaal en we hebben 
mensen die je verwijst en het blijkt een kwaadaardigheid en ze moeten in behandeling. 

 
 

Werksituatie 
Contact 
Vragen stellen 
Beeld 
Wat is je vraag? 
Bang? 
Geruststelling nodig? 

Fragment 1.13 
Meestal hebben ze een tolk bij zich. Je probeert je een beeld te vormen van als het 
een nieuwe patiënt is zo van goh, hoe lang ben hier, wat zijn je ideeën je plannen wat 
is je medische voorgeschiedenis heb je een verblijfplaats en dat is maar wat mensen 
kwijt willen en ze kunnen me alles wijsmaken maar ik probeer me daar toch wel enig 
beeld altijd te vormen en probeer dan ook de medische informatie te verkrijgen en kijk 
dan wat eigenlijk, wat is je vraag aan me dat is toch wel belangrijk wat willen mensen 
waarom komen ze en dan toch ook van ja is het gewoon een geruststelling zijn er 
mensen bang of willen ze gewoon ja ook gewoon vanwege een procedure zullen ze het 
natuurlijk niet gauw zeggen maar je probeert je daar wel een beetje een beeld over te 
vormen  

Omgaan  
Belang  
Angst heeft invloed 
op klachtenpresen-
tatie 

Fragment 1.14 
Ja, ingaan op zingevingvragen is belangrijk. Angst dat kan bijvoorbeeld invloed hebben 
op de klachtenpresentatie. 

Werksituatie 
Contact 
vaardigheden 
Geduld! 
Geen allergie 
oneigenlijk gebruik 
voorzieningen 

Fragment 1.15 
Je moet geduld hebben want het kost wat meer tijd en je moet wel… ik merk wel eens 
bij collega’s in het ziekenhuis dat ze dan zoiets hebben van ja maar die mensen zijn 
niet verzekerd en die betalen niks en die krijgen alles maar zo en als je zo’n gevoel 
hebt zeg maar ik heb daar verder geen oordeel over maar dan kan je beter niet op 
deze plek zitten. Dus ik denk geduld en je moet niet een allergie hebben voor dat er 
oneigenlijk gebruik gemaakt zou worden van bijvoorbeeld bepaalde voorzieningen dan 
denk ik dat je hier niet prettig werkt. Maar geduld is het allerbelangrijkst. 
 

Werksituatie 
Contact 
Vragen stellen 
Beeld 
verbondenheid 
Hoe sta je in het 
leven? 
Draagkracht? 

Fragment 1.16 
Een doorsnee gesprek is altijd dat je even vraagt naar de voorgeschiedenis hoe lang 
ben je hier, heb je verblijf, hoe voorzie je in je leefomstandigheden, ik probeer altijd 
een beetje indruk te krijgen van in hoeverre is er sprake van vrijwilligheid met name 
bij vrouwen en een medische voorgeschiedenis dan toch. En kijken of ze hier toch een 
beetje een sociaal netwerk hebben of dat ze helemaal alleen zijn en of dat ze toch wel 
kennissen, contacten hebben nou ja dat ik toch wel belangrijk iets van verbondenheid 
ook al zijn ze dan illegaal hier maar toch ook bij mensen die dak en thuisloos zijn van 
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Drugsverleden goh wat is je netwerk vind ik toch heel belangrijk dus daar probeer ik me wel een 
beeld bij te krijgen zeker als het serieuzere problematiek is, maar gewoon ook 
algeheel als mensen hier komen vind ik het altijd wel belangrijk zo’n beeld van hoe sta 
je in het leven op dit moment? Hoe is je draagkracht? En stel naast het medische 
vragen ook hierover vragen en naar het drugsverleden natuurlijk.  

Werksituatie 
Contact 
Inhoud 
Biopsychosociaal-
spiritueel model 
Verbondenheid 
(spiritualiteit) invloed 
op geestelijk en 
lichamelijk niveau 
 
 

Fragment 1.17 
Nou, je hoort het al dat ik het meest naar een biopsychosociaal-spiritueel ziekte model 
toe ga. Ik bedoel: ik vind alle 3 de terreinen belangrijk en ik probeer me er altijd een 
beeld van te vormen kijk spiritualiteit en verbondenheid dat dat..…religie is verbinding 
dus ben je een beetje verbonden met waar je bent of ben je daar helemaal alleen los 
gebrokkeld. omdat het volgens mij heel veel invloed heeft op je geestelijke maar ook 
je fysieke gesteldheid. Ben je in gevaar en angstig dan kan een simpele prikkel waar 
iemand die zich veilig voelt daar bijna overheen stapt kan voor jou een enorm dilemma 
worden en je heel erg verontrusten en die verontrusting geeft weer meer spanning, 
geeft weer meer klachten en voel je je verbonden en geborgen dan heb je veel meer 
mogelijkheden om daar wat genuanceerder mee om te gaan. 
 
 

 
 
 

Persoon 
Motivatie 
werk 
Contact met ander 
Er is begrip 
Iets voor ander 
betekenen 
De ander voelt zich 
gehoord 

Fragment 1.18 
Nou ik geniet ervan als ik het gevoel heb dat ik contact heb met iemand dat je het 
gevoel hebt dat er toch een bepaalde mate van begrip is en dat je op die manier iets 
voor iemand kan betekenen alleen al dat ie zich gehoord voelt. Nou vroeg eens 
iemand aan mij wanneer vind je nou een consult geslaagd toen zei ik als ik het gevoel 
heb, dan heb ik er ook nog wat aan, dat de ander zich gehoord weet nou dan denk ik 
van nou van dan is er wel iets geweest als ik het gevoel heb van pffoe we hebben op 
compleet verschillende golflengtes gezeten dan kan je daar ook wel weer afstand van 
nemen maar dan geeft dat minder voldoening. 
 

Persoon 
bronnen 
Sport 
Gezin 
Het moment hier en 
nu 
 

Fragment 1.19 
Wat ik leuk vind is sport, en ik geniet ook van, het is allemaal heel basaal hoor, maar 
zoals we zo hier zitten lekker de warmte van de zon op me lijf dat vind ik heerlijk daar 
geniet ik van en dadelijk ga ik naar huis en lekker eten. Ik vind bewegen, ja daar heb 
ik heel veel voldoening in dus ik hoef geen topprestatie te leveren, maar gewoon een 
beetje hardlopen kan me enorm plezier geven dus dat soort simpele dingen  
ja en de contacten, en mijn gezin, mijn vrouw, mijn kinderen en ja, dat maakt voor 
mij het leven de moeite waard. Daar haal ik mijn kracht uit. 
 

Persoon 
Bronnen 
bevrediging 
rust in jezelf vinden 
(mindfulness) 

Fragment 1.20 
Dat is een beetje de mindfulness, niet te veel zoeken buiten zichzelf, maar dat ze naar 
mijn idee je bevredigingsgevoel je innerlijke rust, die vindt je toch meer van binnen en 
niet door de buitenwereld te manipuleren. Ja, en kijken, zonder het te benoemen, of ik 
daar samen met andere mensen iets in kan beleven.  

werksituatie 
Contact 
Inhoud 
Verbondenheid  
in het contact 
 

Fragment 1.21 
In de spreekkamer hebben we 2 van die zwarte moskees van Medina en we hebben 
nog een andere van Mekka. Een symbool vanuit ieder van die steden. Hebben we van 
een patiënt gekregen in plastic en dat staat daar en de mensen vinden dat prachtig. 
Heel veel maken daar opmerkingen over en dan zie je dat ze zich welkom voelen 
eigenlijk terwijl ik helemaal niet islamitisch ben ofzo. en het grappige is dat in de islam 
is het overgave dat is iets en als je dus wel eens geconfronteerd wordt met dingen die 
niet makkelijk op te lossen zijn en je hebt dat daar dan maakt dat het heel makkelijk 
om te zeggen goh ja misschien ervaar je dat maar kun je dit ook gewoon eigenlijk ja 
kan je het ook er wat afstand van nemen het zien en het overgeven en dan weten die 
mensen vaak gelijk wat je bedoelt en dan verwijs je ze, ja ik heb begrepen in uw 
geloof is dat zo, nou dan denk je dan is het heel behulpzaam dus lijkt het alsof je 
elkaar op een niveau aanspreekt oh dan begrijpen ze het en dat heeft voor hen heel 
veel waarde dus dan heeft het ook gelijk iets van zo kan je er ook naar kijken en je 
hoeft het niet alleen te dragen ofzo. je kunt het overgeven. Dan heb je op een bepaald 
niveau gesproken met elkaar en dan denk je, oh zo werkt het blijkbaar met de 
mensheid, er is toch iets gemeenschappelijks en dat is mooi. Er is weer die 
verbondenheid. 
  

Persoon 
Levensb./rel. 
Oorspronkelijk 
protestant 
van het hier en nu 
genieten  
Het elkaar raken van 

Fragment 1.22 
Ja, ik ben van huis uit protestants christelijk maar mijn ouders die zijn, mijn vader is 
dement nu mijn moeder is allang overleden, maar die gingen zelden naar de kerk het 
is dus niet ingepeperd ofzo. 
ja voor mij zijn het de dagelijkse dingen kijk ik weet niet waar we naartoe op weg zijn 
maar het gaat mij gewoon om het moment. De weg gaat nergens naartoe, of 
misschien wel, maar ik vind het proces veel leuker gewoon zoals we praten hoe we 
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mensen 
 

met die mensen zijn ja ik ben niet op weg naar dat, nee ik vind het fijn om in een 
moment dit soort dingen te ervaren en dan is mijn dag geslaagd en als ik weet dat ik 
morgen doodga zal ik vandaag toch hetzelfde doen snap je een beetje wat ik bedoel? 
ja dus dat geeft mij kracht en die momenten dat je geraakt hebt met elkaar, die 
bewogenheid met je gezin met je kinderen met je familie maar ook met je medemens 
dat kan je beroepsmatig zien maar ook in je vrije tijd. Daar geniet ik van en dat 
inspireert. 

Waarnemen 
Psychische 
verschijnselen 
Gehele psychiatrie  
Invloed: 
middelengebruik 
Relatief minder 
begaafdheid 
 

Fragment 1.23 
ja een breed scala aan psychische verschijnselen en dat is heel divers maar ik denk 
dat er heel veel ook door middelengebruik en dergelijke en ik denk dat er, komt 
relatief veel minder begaafdheid bij voor, komen we nu achter, dus de samenleving is 
toch te complex voor die mensen om daar in te kunnen mee functioneren en daardoor 
vallen ze uit de boot. Er komt toch ook persoonlijkheidsproblematiek voor, ja wat is 
eerder het kip of het ei? is dat door de omstandigheden waarmee ze getraumatiseerd 
zijn geraakt of was dat er al en is het alleen nog maar erger getraumatiseerd geraakt 
door al die negatieve ervaringen, ja daar kom je niet uit maar dat speelt wel een rol,  
daarbij hebben mensen vaak een levensstijl ontwikkeld die natuurlijk zeer risicovol is 
voor zichzelf:  weinig zelfzorg, gebruik, ja, dat uit zich dan in een heleboel  
symptomen, snelle kick, bevrediging, weinig vermogen om met ongemak om te gaan, 
dat soort dingen, dat, ADHD-achtig , snelle bevrediging zoeken dat soort dingen die 
zie je veel, maar ik denk dat ..eigenlijk de hele psychiatrie daar wel in naar voren 
komt, mensen toch ook weer met kwetsbaarheid op psychotische gebied 
 

Waarnemen 
Belemmering 
signalen 
Ontwenning of 

angst? 

Fragment 1.24 
ja angst als signaal dat vind ik altijd moeilijk, wanneer is iets nou ontwenning en 
wanneer wordt iets nou angst, dat is natuurlijk de moeilijkheid als mensen veel 
gebruiken.  

Omgaan  
bevorderend 
Belang 
Spiritualiteit bij 
verslaving 
Verbondenheid  

Fragment 1.25 
Daarom is het in de verslaving heel belangrijk om die spiritualiteit er in te brengen, 
contact met familie zoeken, daar zingeving aan ervaren dat geeft je veel meer kans 
om clean te blijven dan wanneer je alleen maar de verslaving in de persoon behandelt 
en dat zie je in de verslavingzorg steeds meer naar voren komen. 
 

Waarnemen 
Isolement/verbonden
heid 
Eenzaamheid 
Onvermogen 
duurzame relatie 
 

Fragment 1.26 
ja eenzaamheid, je ziet wel dat het vermogen om een langdurige relatie aan te gaan, 
vermogen tot relatievorming duurzaam, dat is vaak toch moeilijk voor mensen  

Omgaan  
bevorderend  
Warme plek creëren  
Gekend/erkend 
worden 
Gemeenschap 

Fragment 1.27 
om een plek te creëren waar ze zich thuis voelen en dat is ook een van de functies van 
de dagopvang dat je dan zorgt dat je daar voor hen een plek creëert waar ze zich 
eindelijk gezien voelen en waar ze toch iets van die verbondenheid kunnen ervaren die 
voor hen het leven zinvol maakt en dat zie je echt op die dagopvang gebeuren, er zijn 
activiteiten maar dat mensen ze kennen dat mensen ze gedag zeggen dat mensen ze 
bij naam kennen weet je dat is eigenlijk de kracht daarvan ieder mens heeft daar toch 
behoefte aan dan denk ik van je het is zo simpel creëer zo’n plek en mensen komen 

vanzelf, maak het er gezellig en warm en dan denk ik dat je heel goed werk verricht 
met elkaar en dat zo’n stad als dit er gebaat bij is dat heb je hier in de Paulus Kerk 
ook. Er is hier een gemeenschap. 
 

Waarnemen  
Zinloosheid/zin-
volheid 
Zinbeleving 
Kunstzinnige dingen 

Fragment 1.28 
soms zijn de daklozen kunstzinnig, daar op die dagopvang met kunstzinnige dingen 
bezig, denk ik wauw dit is echt fascinerend en heel puur, ja dus dat maakt het ook 
weer leuk, het werk 
 

 

Waarnemen  
Isolement/verbonden
heid 
Eenzaamheid  
heftigheid emotie 
 

Fragment 1.29 
Oh, ja, de heftigheid van emotie en daar moeilijk mee overweg kunnen dat noemde ik 
een beetje dat adhd, ze worden vaak door hun emotie gepakt en dan kunnen daar 
moeilijk afstand toe bewaren en dat is natuurlijk ook heel moeilijk, maar dat maakt ze 
heel kwetsbaar, want dan doe je dingen die je beter niet had kunnen doen en waar je 
achteraf natuurlijk ook spijt van hebt en dat je problemen geeft en zo kom je steeds 
dieper in de problemen. Juist en dat is dan een beetje die eenzaamheid en als je nou 
daar niet doorheen kijkt dan wordt je uitgespuugd. 
 

Werksituatie 
Contact 
Inhoud 

Fragment 1.30 
Je wilt dingen voorkomen, je wilt mensen helpen. Je moet ook altijd weer oppassen dat 
je ze daardoor geen slachtofferrol opdringt. Dus die zelfverantwoordelijkheid daar die 
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Op verantwoorde-
lijkheid wijzen 

balans in vinden. Wat kan je van iemand vragen en wat niet. Dat is een enorme 
uitdaging in de hulpverlening en ja daar heb je tijd voor nodig om dat in te kunnen 
schatten en dat is... en als je minder tijd hebt dan moet je daar soms heel snel in 
handelen en het makkelijkste is als je dat zelf doet (hahaha) 
 

Waarnemen  
Isolement/verbonden
heid 
Marginalisering 
Geen 
ontwikkelingsmo-
gelijheden 
 

Fragment 1.31 
je ziet natuurlijk allemaal dat de mens sociaal, financieel moeilijk zitten dus toch wel 
armoede, en sociaal ook dat netwerk wel erg op de proef gesteld wordt dus vandaar 
dat zo’n opvangplek heel belangrijk is. en de sociaal ontwikkelingsmogelijkheden van 
mensen worden natuurlijk ook beperkter, ik bedoel je krijgt niet makkelijk meer werk 
of dingen wat jou verder kan ontwikkelen. Ik denk dat bijvoorbeeld bij zo’n dagopvang 
met lotgenoten dat is dan vaak hun beperkte terrein. 

Waarnemen 
Zinloosheid/zinvol-
heid 
Zinbeleving 
Krantenleesproject in 
MO 
Al jaren verslaafd, 
kunnen overleven 

Fragment 1.32 
ja soms zijn ze maatschappelijk betrokken, toch wel en dat merk je ook als ze, ze 
hebben daar een kranten leesproject en dat natuurlijk wel weer de groep die opvang en 
al 30 jaar verslaafd zijn, dat zijn de sterken, heeft maar ze nemen dan alle kranten 
door en hebben daar allerlei ideeën over en zijn daar wel mee bezig. 
 

 
 
 

Waarnemen  
Isolement/verbonden
heid 
Zoeken 
verbondenheid 
Huisje boompje 
beestje 
 
 

Fragment 1.33 
nou wat mij dan vaak opvalt bij ze is dat ze eigenlijk uiteindelijk toch vaak een huis, 
een partner en als het kan nog een kind, huisje boompje beestje, dat is natuurlijk 
verbondenheid die zoeken ze.  
ja en daarom denk ik dat dat is waarom je altijd communicatie vindt met ze, altijd, als 
je daar op dat niveau iets kan vinden samen, een gedeeld iets ja dan denk ik ja dan 
heb je een gezond stuk te pakken 
dat sociale ja daar ligt hun gezonde, daar kun de gezondheid pakken, zo’n lichaam is 
vaak zo ontzettend ziek. Wat je bij die mensen ziet die zoveel jaar verslaafd zijn nou is 
echt dat sommige mensen hoe is het mogelijk dat ze nog leven en dus ja dat is 
pappen en nat houden, maar in dat andere zitten hele gezonde delen 
 

Waarnemen 
Psychische 
verschijnselen 
schuld 
externaliseren 

Fragment 1.34 
ja  waarom vraag, dat is dat slachtofferschap wat ik dan vaak noem hè en dan ligt 
alles aan de Nederlandse overheid of zo. Het is vooral toch wel externaliseren als dat 
aan de orde komt komen ze ook echt met: ja, maar die doet dat niet goed, en dat niet 
en zus niet en dan is het allemaal de schuld van alles en iedereen behalve henzelf. Dat 
is wel een overwegend patroon als er boosheid is over organisaties het externaliseren 
dus het slachtofferschap. Waaom ik? Nee het is veel meer dat beschuldigende en dan 
is het geen waaromvraag want je weet wie: de ander. 
 
 

Waarnemen  
Isolement/verbonden
heid 
Zinbeleving 
verbondenheid 
 

Fragment 1.35 
recent had ik een gesprek met, zij is denk ik 45 en nog steeds verslaafd maar heeft ze 
terugbracht tot het basen tot 1 of 2 keer per week, ik het er met haar over van hoe, ja 
ze was helemaal trots er op en ze was helemaal blij en ze had weer een goede relatie 
met haar dochter en die dochter heeft natuurlijk ook allemaal problemen, is ook in 
allemaal opvang mogelijkheden maar dat geeft haar heel veel en dar is ze blij om en 
dan denk ik ja dan zeg ik van oke de verbondenheid die je met je dochter ervaart, wat 
het je geeft, daar wordt jij blij van. 
 

werksituatie 
Contact 
Inhoud 
Aanspreken op 
verantwoorde-
lijkheid 
Geen gemauw 
 

Fragment 1.36 
dus vanuit zieligheid of dat je die mensen moet helpen dat doe ik dus absoluut niet, 
ben gewoon egoïstisch ik vind het leuk en daarom doe ik het en de klik is wederzijds. 
kijk als mensen je zielig vinden dan wil ik altijd weg, ik wil niet zielig gevonden worden 
en dat willen zij ook niet. en ik vind ze dus ook niet en dat spreek ik ze daar op aan, 
nou moet je niet zo mauwen, weer zon slachtoffer hou is op, wat kan je nou zelf doen 
en wat kunnen wij voor je beteken en laten we eens kijken dan gaan we praten, dat 
gemauw heb ik geen zin in 

Waarnemen 
Zinloosheid/zinvol-
heid 
Zinbeleving 
God 
Uit handen geven 
Bedoeling 

Fragment 1.37 
Degene die religieus zijn die noemen God dan niet beschuldigend maar meer als toch 
een beetje die overgave laat het dan maar. Uit handen geven zo van ach ja. Hij zou 
wel weten waar het goed voor is, dan heeft het een bedoeling, dat heb ik ze horen 
zeggen.  

Waarnemen Fragment 1.38 
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Belemmering 
Waarom vraag te 
beschouwelijk 
Leven hier en nu 
Overleven 
 

Waarom vragen stellen ze niet, nee, die afstand om dat te kunnen benoemen hebben 
ze niet, dat is te beschouwelijk, ze zitten er gewoon in en ze gaan van moment op 
moment verder naar de dope en het volgende wat dan op het pad staat eten, slapen, 
drinken. ze hebben die waarom vraag ook niet, ze zitten er gewoon in, ze zitten er 
gewoon helemaal in. Zij zijn eigenlijk heel erg in hun moment dat gevoel heb ik, al die 
beschouwingen hoe het moet en dit en dat, nee, de directe primaire levenszaken die 
zijn van belang. 
 

Waarnemen 
Zinloosheid/Zinvol-
heid 
Zinbeleving 
Tv 
Tekenen 
Kunst 
Actualiteit 
Biljarten 
Spelen 
praten 
samenzijn 

Fragment 1.39 
Maar op de een of andere manier houden ze van het leven en dat ze toch nog 
voldoende dingen steeds hebben die hen het leven waard maken om te leven, dan 
vraag jij natuurlijk welke dingen dat zijn, ja dan denk ik dus dat toch die hele primaire 
dingen zijn, als ik zie met wat voor een plezier ze daar zitten, tv kijken of een tekening 
maken, ja ja kunst met toch kunstzinnige dingen, actualiteit van dat soort dingen, 
daarover praten, met de ander daar over praten, ze biljarten, ze spelen spellen, de 
verbondenheid, het is een gemeenschap. Het zijn levenskunstenaars. 
 
 

 

Waarnemen 
Zinloosheid/zinvol-
heid 
Zinbeleving 
levenswending 
Zelf vrijwilliger 
worden 
Erkenning  

Fragment 1.40 
Een levenswending in positieve zin, nou niet zo sterk, maar dat gebeurt wel hoor, maar 
die groep ken ik al jaren, daar zijn er bij uit Marokko Algerije, en die waren hier 15 of 
25 jaar illegaal en hadden allemaal van die criminele dingetjes en drugs en dat zijn nu 
gewoon echt aimabele mensen geworden en echt die, dan denk ik van: fascinerend 
weet je, dat is toch uitgebloeid tot iets moois en dan hebben ze nu dan toch wel in die 
gedoogruimte dat ze dan wel iets gebruiken in een bepaalde mate maar zo 
gesocialiseerd daarin zulke volwassen mensen geworden met volwassen contact. 
ja hoe kan dat, ik denk toch dat ze een bepaalde mate van erkenning hebben gevonden 
doordat er een plek is waar ze ontvangen worden, het is niet meer alleen gedoog maar 
ook echt ontvangen worden en dan zie je ze bloeien, ik denk dat dat voor ieder mens 
geldt en dat is voor mij het belangrijkste, je zegt wat is je missie voor dat werk. Ja dat 
is dat ik denk als je verbondenheid ervaart kan je bloeien en heb je iets en dat is denk 
ik mooi als je iets in zo’n stad in zo’n kerk kan betekenen ja dan denk ik dat is het 
mooiste werk wat je kan doen in mijn visie. En dat zijn er een aantal maar dat vind ik 
echt mascottes. 

Waarnemen  
Belemmering 
Zijn niet 
beschouwelijk 
Maar ervaren direct 
Lang in beeld 
Geen verlies 
vanzelfsprekendheid 

Fragment 1.41 
Zingevingvragen, ja, zo denken die mensen niet, ik bedoel....ze zijn heel direct in hun 
ervaringen denk ik als ze nou een kenmerk hebben dan is het wel dat ze direct in hun 
ervaringen zijn, zo’n beschouwelijk iets dat is voor ons maar dat is niet direct zo bij 
hen. Een plant wat daar staat dat raakt ze enorm en dat noem ik directe waarneming 
dan gaan ze never nooit zeggen maar is veel directer contact, het is heel direct bij hen 
en daarin dus ook die kwetsbaarheid, de hele directe ervaringen, ik denk ze hebben 
soms hele directe diepe religieuze ervaringen maar dat gaan ze nooit zo verwoorden 
maar weet je laat ik het dan zo zeggen als zij soms tegen mij zeggen: ik laat dat aan 
God of ik geef dat over dan heb ik het gevoel ja dit komt uit je hart dat doe je ook 
terwijl dat bij mensen waarmee het goed gaat ie dat zeggen dat je denkt: jaaa je zegt 
het voor de vorm maar komt het ook uit je hart dat is die directheid die ik bedoel dat 
heb ik bij hen vaak wel, en nu lijkt wel of ik ze romantiseer, maar hun openheid, hun 
eerlijkheid ben ik kwijt. Maar ze gaan daar nooit zo’n verhandeling over geven dat 
zullen ze dus nooit doen dus dan hoor je ze het niet zeggen en daarom zeg ik ook ja 
het is mijn observatie maar het is wel iets waarvan ik denk ik heb toch wel een idee dat 
het zo is maar dan heb je het wel weer over die groep die al wat langer in beeld is. die 
zullen toch wel een zekere securiteit hebben, er is geen verlies vanzelfsprekendheid, 
dat verlies is er dus niet. Het leven spreekt tot hen, het is nog steeds vanzelfsprekend.  

Waarnemen 
Leven/loslaten 
moeilijk 
Verbondenheid 
Geborgenheid helpen 

Fragment 1.42 
Ik weet in ieder geval dat een heleboel gewoon graag willen leven dus die zullen net als 
wij het moeilijk vinden om het los te laten. Als mensen heel erg ziek zijn kun je het 
heel leefbaar maken als jij omringd bent door mensen waartussen jij je toch veilig 
voelt, geborgen voelt en dan zie je vaak dat die fases heel mooi verlopen en mensen 
die op de een of andere manier eenzaam zijn in hun sterfbed door wat voor rede dan 
ook ja dat zijn de moeilijkst sterfbedden. 

 

Omgaan 
Bevorderend  
Betrokken buiten 
spreekuur 

Fragment 1.43 
en als je ook ziet we doen ook kaarsjes branden voor de overledenen aan het einde 
van het jaar. Ik wil daar wel betrokken bij zijn, ja, een foto met kaarsjes dan kunnen 
die mensen daar iets schrijven en dat gebeurt ook 
ja, ze stellen het zelfs op prijs als je naar begrafenissen gaat, je toont wel je 
medeleven, tuurlijk je hoort er bij. Een arts is de vertrouwenspersoon.  

Waarnemen Fragment 1.44 
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Verwachting patiënt 
vertrouwen 
gezien voelen 
verhaal kwijt 
geïnteresseerd 

Als artsen worden we veel meer beoordeeld op de kwaliteit van het contact dan op wat 
we wel of niet kunnen en dus ja dan denk ik weer daar ligt toch je kracht, dat 
vertrouwen, als jij iemand vertrouwt, het geneesmiddel dat je van die persoon krijgt 
dat werkt al voor 25% al is het de lucht, ze willen een arts hebben waar ze hun 
verhaal kwijt kunnen, geïnteresseerd, waar ze zich gezien voelen.  
 

Waarnemen  
Belemmerend 
signalen 
direct 
primair 
 

Fragment 1.45 
Door hun directheid van dak- en thuislozen vind ik het moeilijk te beantwoorden welke 
signalen er zijn. Het is allemaal heel primair en dan kan ik niet doorvragen zoals ik doe 
in de reguliere praktijk. Maar dat is mijn ervaring. dat moet ik je zeggen dan is het 
allemaal meer in het moment, veel primairder, maar dat is mijn ervaring. In de 
reguliere praktijk kom je vaak toch op die diepere niveaus uit soort gesprekken dat 
heb je niet gauw met deze doelgroep 
 

Waarnemen 
Belemmerend 
drugs 
Craving 
Staan nergens open 
voor 
Eerst dope 
Geen contact 
 

Fragment 1.46 
Craving, dat ze gewoon moeten hebben, drugs dan staan ze nergens voor open, ze 
moeten eerst dope en dan is er pas weer ruimte om iets anders te doen dat merk je 
wel op, gedrogeerd gedrag cocaïne is altijd een beetje opgefokt, alchohol emotioneel 
labiel en ja dan denk ik dat heeft geen zin dan moet je er niet te veel mee willen. dus 
eigenlijk is dit ook heel moeilijk om te zien, om ze puur te pakken die emoties want 
die zijn vaak onder de drugs enzo en als je mensen dan wat langer kent dan weet je 
wel wat echt is en wat door de middelen gebruik is, dan voel je of ze helder zijn. 
 

 

werksituatie 
Contact 
Vragen stellen 
Wat betekent het 
voor u? 

Fragment 1.47 
Altijd vragen wat is nou de betekenis van deze klacht voor jou wat betekent die klacht 
nou welke impact heeft het maar ook welke gedachten heb je erbij wat roept het aan 
emotie bij je op? wat voor consequenties heeft het, de relatie met je omgeving door 
deze klacht dat soort dingen. 
 

Waarnemen 
Belemmerend 
Tijd 
Zelf gesloten 
Vermoeid 
ziek 

Fragment 1.48 
Tijdsfactor, geen tijd hebben dan ben je zelf gesloten en dan wil je het helemaal niet 
horen dan moet je klaar zijn dan moet je opschieten. Of vermoeidheid, en dan 
bescherm je jezelf, gewoon vermoeid zijn en dus niet de ruimte er voor hebben 
gewoon de ruimte niet voelen zelf om op dat moment het aan te kunnen gaan of 
ziekte van jezelf waar je dan wel gaat maar denkt van het is overleven vandaag  

Omgaan  
gerelateerd aan 
persoon 
volledig, 
vanuit hart werken 
 

 

Fragment 1.49 
ik denk volledig, ik bedoel, ik wil het werk wat ik doe uit de grond van mijn hart. Ik 
doe het met mijn hart en dit is voor mij in mijn leven essentieel en ik heb de 
hooghartigheid om te denken dat het voor iedereen essentieel is en in ieder geval ik 
wil het wel aftesten of iemand op dat gebied ook openstaat om zo zeggen zijn situatie 
aan te kijken dus ja 

 

Omgaan 
Gerelateerd context 
Keuze gemaakt voor 
context 

Fragment 1.50 
Ik ben straatdokter geworden, omdat het me altijd gefascineerd heeft. Ik vind het wel 
leuk om het met mensen hier over te hebben en dat merk je nou waarschijnlijk ook 
wel dus ja. ik heb zo’n context als professionele werkkring gezocht. 
 

 

 

Omgaan 
Bevorderend 
bezit vaardigheden 
iemand openen 
open houding 
niet invullen 
verplaatsen 
perspectief van 
ander 
luisteren 
empatisch zijn 

Fragment 1.51 
ik heb het gevoel dat ik wel de capaciteiten heb om iemand te openen  
Ik denk een open houding en niet invullen, dat is het allerbelangrijkste, als je gaat 
invullen dan sluit de hele zaak, als je gaat adviseren, ook woorden daar zitten zo veel 
gevoelswaarde bij, gebruik ik dus heel weinig. ja, hoe bedoel je? hoe voelt dat bij je? 
wat roept het in je op dat soort dingen vraag ik wel maar ik zal bijvoorbeeld nooit 
zeggen van bedoel je daar God mee ofzo of bedoel je daar.... nee nee zelfs een woord 
als verbondenheid zal ik nooit noemen, ik probeer contact te krijgen en verplaatst me 
daarbij ook in het perspectief van de patiënt. Daar probeer ik wel authentiek in te zijn, 
Ja ik bewaak daar wel mijn eigen grenzen in ik zal geen dingen doen die ik niet zou 
willen doen. Empatisch zijn en luisteren. Aanvaarden en herkennen, maar daar wel 
grenzen aan stellen, mensen kunnen eindeloos in hun verhaal schieten en dat is op 
een gegeven ogenblik niet zinvol. En goed luisteren. Uitleg en info geven, dat krijg ik 

ook echt terug van mensen, goh nu begrijp ik het hoe het zit, dat vind ik wel heel 
belangrijk. ik leg vooral mijn eigen onderbouwing van mijn beslissing aan mensen uit, 
helder en duidelijk zijn. 
 
 

Omgaan 
belemmerend 

Fragment 1.52 
maar waar je voor moet waken is dat je iemand niet te ver open legt en je kan daar 
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Gesprek afronden 
moeilijk 

geen backing aan geven. Het is natuurlijk toch een balans zoeken en je kan iemand te 
ver open leggen en dat dan niet heilzaam is en je moet die man niet uitgekleed laten 
staan je moet hem ook weer aankleden 
dus ik denk: ik ben goed in het uitkleden en in het aankleden daar zou ik denk ik dat 
ik soms niet helemaal iemand gekleed de deur uit laat gaan, heel eerlijk gezegd, 
misschien kun je dat overbezorgd noemen maar dat ik denk: oops! dat ik de neiging 
heb om een week later even te bellen van joh hoe is het er nou mee hoe heb je het 
verwerkt. Dus ik wil iemand niet te naakt naar buiten laten gaan. Dat ik te diep ben 
gegaan, te ver uitgekleed heb en niet netjes weer aangekleed en dan denk ik hee dat 
is niet goed geweest. 
 
 

Behoefte 
bijscholing 
Geen behoefte 
mindfulness 
 

Fragment 1.53 
Nee, ik heb die opleiding tot training mindfulness gedaan en daar heb ik heel veel in 
ervaren om dat te doen dus ik denk vooral dat het een hele goede anamnese leren 
afnemen als arts dat dat essentieel is en daar heeft zingeving alles mee te maken, dat 
je een open houding daar naartoe hebt, er wel een gevoeligheid voor hebt en dan hoef 
je helemaal niet religieus in de zin van kerkelijk of wat dan ook voor te zijn 
 

 

Werksituatie 
Samenwerken 
Andere 
beroepsgroepen 
Geestelijk verzorger 
Doorverwijzen 
Vinden het zelf 
 

Fragment 1.54 
Nee, dat weten ze zelf te vinden. Het is hier om de hoek. Er is iedere dag kerkcafé  en 
Hans Visser doet het nog bij de Nico Adriaans stichting 1 keer per week heeft die daar 
een soort activiteit waarbij ze over dat soort zaken hebben en die zijn druk bezocht. 
 

Werksituatie 
Samenwerken 
Andere 
beroepsgroepen 
Geestelijk verzorger 
Doet zelf een deel 

Fragment 1.55 
ik doe zelf een deel, ik doe een deel van een soort kerkcafé  en op zondag een stilte 
dienst. ja dat vind ik wel heel leuk en dat vinden zij dus ook heel leuk daar zitten echt 
een paar van die dak- en thuislozen maar die zeggen we vinden het juist leuk om dat 
met elkaar zo even te zijn met mensen die doordeweeks op andere functies zijn, ja de 
opkomst is nooit zo groot, 10-15 maar was toch wel een behoefte. want we hebben 

dat geëvalueerd zo ja van doen we het nou voor onszelf of maar dat was echt wel dat 
men daar de behoeft aan had. 
 

Omgaan met 
Bevorderend 
Eigen belangstelling 
 

Fragment 1.56 
Je eigen belangstelling hoe mensen zingeving vormgeven in hun leven, omdat ik er 
echt van overtuigd ben dat de diepste wens van iedereen is je geborgen voelen en dat 
je warmte ervaart, hoe  je dat ook vormgeeft. die geborgenheid, die warmte en 
daardoor die innerlijke rust dat denk ik wat de mens gaande houdt en ik denk dat een 
hele goede drijfveer is. 

 
 
 
Interview juli 2014 met straatdokter B. Nijmegen in Praktijk Heyendaal (Terrein Radboud Ziekenhuis) 

 
 

Werksituatie 
algemeen 
4 jaar 
 

Fragment 2.1 
Ja we hebben vier jaar geleden hier een groep opgericht van huisartsen voor een deel 
huisartsen, die met pensioen zijn, want als huisarts werken wij vrijwillig daarbij, we 
hebben geen inkomen daarvan 

Werksituatie 
Samenwerken  
Andere 
beroepsgroepen 
Verpleegkundige 
Verslavingszorg 
MO 
Gemeente 
Kerken 

Fragment 2.2 
maar samen met een verpleegkundige van de GGD die wel betaald  wordt, samen 
met de verslavingszorg, met de maatschappelijke opvang, de gemeente, de GGZ-
zorg, kerken, organisaties voor ongedocumenteerden, nou een hele brede club met 
mensen met wie we samenwerken.  

Werksituatie 

algemeen 
MO, kerk, 
prostitutiezone, straat 
of park 

Fragment 2.3 

Maar het werk doen we zelf als huisartsen, echt als straatdokters en dat wil zeggen 
dat we dus spreekuren houden op die plekken waar veel dak- en thuislozen komen, 
dat is bij twee plekken waar ze een dagopvang en een nachtopvang en een kerk waar 
ze geld krijgen en de prostitutiezone en als we een tip krijgen van daar zit iemand en 
die durft nergens naar toe dan gaan we gewoon daar naar toe naar een park of op 
straat.  

Werksituatie Fragment 2.4 



 Thesis, (t)Huisloos bij de straatdokter, december 2014 
 

88 

 

Samenwerken  
Andere 
beroepsgroepen 
verpleegkundige  
meeste contact 
voorbereiden  
Veel zingevingvragen  

De verpleegkundige heeft het meeste contact met bijvoorbeeld die mensen die 
niemand willen en dan bereidt zij ze een beetje voor en dan gaan we er samen heen. 
Ik denk dat bij haar heel veel zingevingvragen komen.  
 

Werksituatie 
Algemeen 
inloopspreekuren 

Fragment 2.5 
Via de verpleegkundige komen we mensen op het spoor, zij verwijst mensen naar 
onze spreekuren maar die spreekuren zijn inloopspreekuren en bijvoorbeeld in de 
kerk zitten we gewoon, daar heeft zij verder zelf niks mee te maken, mensen komen 
gewoon 

Waarnemen  
psychische 
verschijnselen 
niet reden bezoek 

Fragment 2.6 
Ja heel veel lichamelijke klachten, maar mensen hebben ook veel psychische 
klachten, maar daarvoor komen ze niet op het spreekuur, want dat zien ze vaak ook 
niet als hun grootste probleem.  
Maar wij zien wel heel vaak dat psychische problemen mede oorzaak zijn van het 
dakloos zijn. 

Werksituatie 

Samenwerken  
Doorverwijzen 
GGZ 
Arts maakt afspraak 

Fragment 2.7 

als mensen daartoe te motiveren zijn, probeer ik ze dan ook zover te krijgen dat ze 
contact krijgen met iemand van de GGZ -zorg en daar bemiddelen we ze ook heen 
 en daar maken we ook afspraken voor dat ze daar terecht kunnen voor hun 
psychische klachten. 

Werksituatie 
Patiënten  
Alle fases van ziektes 

Fragment 2.8 
We hebben mensen die dus in alle fases van ziektes zien we die mensen. 
 

Werksituatie 
Algemeen 
Vaste kern 50 man 
Komt regelmatig naar 
spreekuur 
 

Fragment 2.9 
inmiddels doen we het nu 4 jaar en is er toch een soort vaste van een man of 50 die 
we heel regelmatig zien en kern het meest komt nog voor dat je iemand een tijdje 
lang begeleidt om een bepaalde ziekte of om een bepaalde moeilijke periode en dan 
is ie weer een tijdje weg en dan komt ie na een jaar weer eens terug dus op zo’n 
manier. 

werksituatie 
Contact 
Inhoud 
aansluiten context van 
patiënt 

Fragment 2.10 
kenmerkend voor mijn werk als arts is dat ik probeer aan te sluiten bij de context van 
de persoon tegenover me. 

werksituatie 
Contact  
Inhoud 
Persoonlijk 
interesse tonen, 
laten merken dat je 
luistert 
 

Fragment 2.11 
je probeert heel persoonlijk te zijn dus dat betekent dat je probeert heel erg uit te 
stralen dat je geïnteresseerd bent in de persoon tegenover je, in wat ie doet, waarom 
die komt, dat je probeert heel goed te laten merken dat je luistert naar wat ie zegt en 
dat je het belangrijk vindt wat ie zegt. Door bijvoorbeeld de woorden te herhalen die 
die persoon gebruikt of door in te gaan op iets wat je uit de vorige keer nog 
herinnert, ook laten merken dat je echt onthouden hebt wat ie, weet ik veel, dat ie 
vroeger metselaar was of glazenwasser, details die iemand verteld heeft. 

werksituatie 
Contact 
Inhoud 
Bemoedigen 
Van positieve uitgaan 

Fragment 2.12 
ik probeer mensen heel erg te bemoedigen en heel erg van het positieve probeer uit 
te gaan van ooh wat goed dat u gekomen bent, fijn dat het vandaag gelukt is,  
 
 

Waarnemen  
Psychische 
verschijnselen 
laag zelfbeeld 
Kwetsbare mensen 
alles mislukt in leven 

Fragment 2.13 
Juist kwetsbare mensen hebben een laag zelfbeeld. Zij denken alles mislukt in mijn 
leven 

Omgaan 

hoe 
ander gevoel geven:  
ik kan iets, ik ben iets 
waard, iemand is blij 
met mij 

Fragment 2.14 

dat je altijd probeert, dat is een beetje mijn idee, en dat het dus heel belangrijk is al 
is het maar voor even al is het maar voor een heel klein stukje, dat ie het gevoel 
krijgt van hé dit heb ik best goed gedaan, ik kan wel iets en er is iemand die 
vriendelijk en blij met mij is en die het belangrijk vindt dat het goed met me gaat en 
nou dat is wat ik uit probeer te stralen.  
 

werksituatie 
Contact 
Vragen stellen 
beeld  
Vragen naar 
lichamelijke, 
psychische en sociale 
aspecten 

Fragment 2.15 
vervolgens, en soms een beetje er tussendoor, ga ik ook altijd wat vragen stellen als 
iemand voor het eerst komt waardoor ik een beeld krijg van wat is dit voor iemand, 
wat is zijn achtergrond qua opleiding, levensgeschiedenis, heeft die kinderen, is die 
getrouwd geweest, wat voor ziektes heeft die gehad, hoe lang is ie dakloos, dat je 
echt een plaatje krijgt van zowel de lichamelijke, als de psychische, als de sociale 
aspecten die die persoon kenmerken. 



 Thesis, (t)Huisloos bij de straatdokter, december 2014 
 

89 

 

Werksituatie 
Algemeen 
Intake zeker 40 min 
Vervolgconsult zeker 
20 minuten 

Fragment 2.16 
Het kost heel veel tijd, een gewoon consult in de huisarts praktijk heb je 10 minuten 
voor dat is voor mij altijd te kort want zo werk ik niet, maar dat kan toch wel in 10 
minuten.  
Met deze mensen eerste consult dus met een intake is zeker 40 minuten en 
vervolgcontact zeker 20 minuten. 
 

werksituatie 
Contact 
Vaardigheden 
communiceren op 
verschillende niveaus 
Hoe ander benaderen? 

Fragment 2.17 
Je moet kunnen communiceren op veel verschillende niveaus en daarnaast natuurlijk 
gewoon je medische vaardigheden. 
Het allerbelangrijkst is de vaardigheid om flexibel te kunnen reageren op de persoon 
tegenover je en sociale vaardigheid om te herkennen wat voor iemand  is en hoe die 
benaderd wil worden 
 

Werksituatie 
Algemeen 
Zorgplan werkt niet 
Zwervend bestaan 

Fragment 2.18 
Je probeert voor jezelf natuurlijk een beetje zo’n plannetje te maken, maar dat werkt 
met die mensen totaal niet, dat je bij wijze van spreken op papier kan zetten van dit 
is het zorgplan voor de komende tijd, 
want mensen hebben helemaal geen idee van waar zo over een week zijn, dus dat 
werkt niet. 

Persoon  
Motivatie 
werk 
contact met mensen 
met name daklozen 
Iets voor ander 
betekenen 
Ander blij zien 
contact met collega´s  

Fragment 2.19 
Het contact met mensen, en vooral met die daklozen, daar krijg je zulke fantastische 
verhalen en mensen zien dingen in het leven die jij nooit ziet. Die zijn ‘s ochtends om 
4 uur in de polder en beschrijven hoe ze een muisje zien lopen, nou geweldig! Dat en 
het maakt me enthousiast als ik het gevoel heb dat ik iets voor iemand kan 
betekenen, als je merkt dat iemand blij is en dat is met deze populatie mensen ook 
ontzettend leuk dat mensen vaak echt heel aardig laten merken dat ze het fijn 
hebben en dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Het maakt me ook enthousiast als het 
me lukt om iets voor iemand voor elkaar te krijgen. Het kan zijn een 
verblijfsvergunning voor iemand en het contact met leuke inspirerende collega’s. 

Persoon 
Levensb/rel 
Zingevingvragen in 
licht van geloof gesteld 
Geloof referentiekader 
Sturende en 
beschermende rol  
 
 

Fragment 2.20 
Ik denk dat voor gelovige mensen zingevingvragen vaak in het licht van hun geloof 
gesteld worden en als ik naar mezelf kijk ik ben ook religieus, ik geloof, dan is dat wel 
een achtergrond of een soort referentiekader waarbij veel van die vragen waarin ik 
over dit soort dingen nadenk. Wat ik zie is dat bij daklozen en überhaupt bij 
kwetsbare mensen dus dat zijn daklozen, thuislozen, ik werk erg veel met mensen 
zonder verblijfsvergunning dus migranten, daar speelt religie over het algemeen in 
die zin een veel grotere rol dan voor de doorsnee Nederlandse patiënt, wat denk ik te 
maken heeft met als je heel erg bewust bent van het feit dat jij het niet voor het 
vertellen hebt in je leven, dat er dingen gebeuren in je leven die niet lopen zoals jij 
wilt waar je geen controle over hebt, dan denk ik dat voor veel mensen het veel 
makkelijker is om te geloven dat God en hoe je die ook noemt of een lot of hoe je dat 
ook noemt, je levensbeschouwing of religie maakt niet zo heel erg veel uit, dat die 
belangrijk is, dat die een sturende rol in je leven heeft en dat die een beschermende 
rol kan spelen voor sommigen mensen, een bron is. 

Persoon  
bronnen 

 Evangelie  
 het eigen 

goede leven 
 liefde  
 de ander het 

gevoel geven: 
ik tel 

Fragment 2.21 
voor mij is het Evangelie wel echt een belangrijke bron, dat is wel echt iets. Ik vind 
dat daar zulke goeie dingen in staan. Over hoe het leven in elkaar zit en ook over wat 
ik denk als we nou met elkaar allemaal zo zouden proberen te leven dan wordt de 

wereld echt mooi. Dus dat is wel voor mij een inspiratiebron. Daarnaast haal ik mijn 
inspiratie van alledag vooral uit het feit dat ik zelf zo’n goed leven heb en dat het zo 
fijn is dat er mensen zijn die van je houden en waar je van kan houden en dat je dat 
anderen ook zo ontzettend zou gunnen en dat je zo zou hopen dat al die mensen die 
zo alleen zijn ook iemand of een paar mensen ontmoeten die het gevoel geven van hé 
ik doe er toe, ik tel. Ik denk dat dat mijn belangrijkste inspiratie is. 
 

Persoon  
Levensb./rel. 
Altijd katholiek 
geweest 

Fragment 2.22 
Ik ben altijd katholiek geweest. Ja, ik ben heel zorgeloos katholiek opgegroeid en in 
de tijd dat de meeste van mijn levensgenoten de kerk vaarwel zeiden heb ik er 
eigenlijk nooit zo’n behoefte aan gehad. Ik ben helemaal niet orthodox gelovig maar 
ja ik vind het gewoon fijn. 

Waarnemen  
Psychische 
verschijnselen 
kenmerk van 
dakloosheid: angstig, 
eenzaam, laag 
zelfbeeld, depressief, 
persoonlijkheidsstoorni
ssen. 

Fragment 2.23 
Alle daklozen hebben ontzettend veel psychische nood en dat betekent dat bijna 
allemaal zijn ze angstig, heel eenzaam, heel negatief over zichzelf, veel mensen met 
depressies, veel mensen met persoonlijkheidstoornissen, veel mensen met bipolaire 
stoornissen.  

Waarnemen  Fragment 2.24 
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Isolement/verbon-
denheid 
daklozen. 
Contact lotgenoten: 
geen solidariteit 

ja dat is natuurlijk doordat deze mensen dakloos zijn raken ze nog meer in isolement 
dus daardoor verliezen ze contact met vroegere collega’s, familie, er zijn mensen bij 
die vroeger een goede baan hadden maar die werkelijk aan de rand van de 
samenleving raken. Daar staat tegenover dat ze soms hele nieuwe contacten opdoen 
met anderen op straat, maar daar moet je niet een te romantisch beeld van 
voorstellen, het niet zo dat die mensen een soort onderlinge solidariteit hebben of 
nee. meestal zijn ze juist bang dat een andere dakloze hun spullen pikken of hun 
plaatsje inpikken. Ook sociaal raken mensen echt heel gemarginaliseerd. 

Waarnemen 
zingevingvragen 
Zingevingvragen 

 Wat heeft 
mijn leven 
nou toch voor 
een zin? 

 Waarom heeft 
dit zo moeten 
gebeuren? 

 Hoe kan het 
dat ik hier zo 
beland? 

 Is het mijn 
schuld? 

 Heb ik mijn 
leven in de 
hand? 

 wie bepaalt 
het? 

 Waaraan heb 
ik het 
verdiend? 

 wat heeft God 
voor een plan 
met mij? 

Fragment 2.25 
Mensen vragen zich af: wat heeft mijn leven nou toch voor zin? waarom heeft dit zo 
moeten gebeuren? Hoe kan het nou toch zo dat ik hier zo belandt? en sommige 
mensen en dat vind ik verrassend, vaak dat mensen daar vrij uitgebreid over 
nadenken en ook daarover met je praten en dan komen er vaak vragen van is het 
mijn schuld? Heb ik mijn leven in mijn eigen hand? Wie bepaalt het? Waaraan heb ik 
dit verdiend dat het zo met mij gaat? Wat heeft God voor een plan met mij dat ik dit 
moet  meemaken?  

Waarnemen  
Zinloosheid/zinvolheid 
Zinbeleving 
Ander helpen 
Natuur  beschermen 
 

Fragment 2.26 
maar ook, en soms komen mensen ook met dingen van ja voor mij is de zin dat ik 
andere mensen een hart onder de riem steek door met ze te praten, of ik moet 
zorgen dat de natuur goed blijft. Mensen hebben wel allerlei invulling daarvan. 
 

Omgaan 
hoe 
Luisteren  
Troosten 
Gevoel geven ik tel, 
gehoord 

Fragment 2.27 
Als iemand met een zingevingvraag komt dan luister ik goed en troost en hoop dat ze 
voelen hé ik tel en ik doe er toe. De dokter heeft mij gehoord. Meestal zijn zij heel 
erg geïsoleerd en eenzaam. 

Waarnemen  
Psychische 
verschijnselen 
Vervreemding m.n. 
ongedocumenteerde 
migranten 
Niet meedoen 

Fragment 2.28 
Ik denk dat vervreemding zeker geldt voor de ongedocumenteerde migranten, dus 
mensen zonder verblijfsvergunning, die zeggen dat ook vaak dat ze het gevoel 
hebben geen leven te hebben, dat ze daar niet aan deel nemen omdat ze daar buiten 
staan dat is natuurlijk feitelijk zo, die worden ook echt uitgesloten, bij dak- en 
thuislozen is dat soms al, een Nederlandse dak- en thuislozen hoor ik dat ook wel 
eens.  
 

Waarnemen  
Isolement/ Verbon-
denheid 
Zo is het nu eenmaal, 
hebben er vrede mee 

Fragment 2.29 
Verrassend genoeg heb ik de indruk dat juist ook veel mensen waarvan ik zou denken 
van die staat toch helemaal buiten de maatschappij dat helemaal niet zo benoemen of 
er bewust van lijken of in ieder geval dat ze dat niet zo benoemen. Dit is hun wereld 
en zo is het nou eenmaal. 

Waarnemen  
Zinloosheid/Zinbele- 
ving 
Levensb./rel. 
God steunt 

Fragment 2.30 
 Ik hoor eigenlijk zelden dat mensen boos op God zijn, dat is heel grappig, meestal 
noemen ze God toch een relatie waar ze steun aan hebben. Heel veel van deze 
mensen hebben het gevoel van: God daar heb ik nog wat aan.  

Waarnemen  
Dood/leven 
Moeilijk leven los te 
laten 
hangen aan het leven 

Fragment 2.31 
Er zijn wel mensen uit deze doelgroep die uiteindelijk een terminale ziekte krijgen. 
Vaak gaan ze plotseling dood of na heel kort ziekbed maar soms duurt het wat langer 
en een enkele keer heb ik iemand daarin wel begeleid. 
Het is niet zo dat je zou denken iemand heeft zo’n rotleven die zou ook blij zijn dat ie 
dood gaat, nee helemaal niet, mensen hangen daar ook soms heel erg aan en soms 
niet. 
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werksituatie 
Contact 
vragen stellen 
beeld 
denkt u veel aan uw 
situatie? 
Angst? 
wat troost? 
Inzetten  

Fragment 2.32 
zingevingvragen, spirituele vragen zijn onderdeel van waar je zelf ook over begint als 
arts dus dan vraag je: denkt u veel over uw situatie? ja, ja dat zijn typische 
onderwerpen waar je op een open manier vind ik naar moet vragen want het kan zijn 
dat helemaal geen behoefte hebben om daar met jou over te praten maar bijna alle 
mensen praten daar wel over maar vaak alleen als je er naar vraagt, omdat ze soms 
het idee hebben dat je als arts daar niet in geïnteresseerd bent, maar ik vind het 
altijd heel fijn om met mensen daar ook over te praten, want dan krijg je ook een 
beeld van waar ze bang voor zijn, wat ze troost biedt dat kan je dan weer gebruiken 
bij je eigen behandeling. 
 

Waarnemen  
Verwachting patiënt 
Openstaan 
Luisteren 
Niet dat arts vraagt 
 
 

Fragment 2.33 
ik denk dat de meeste mensen van een huisarts niet verwachten dat die heel specifiek 
met ze praat over spirituele of zingevingvragen maar ze verwachten wel dat je er 
voor openstaat en dat je als het voor hun belangrijk is naar wilt luisteren en in de 
praktijk …en als je het doet dat ze over het algemeen heel fijn vinden omdat het een 
belangrijk onderwerp van ze is maar ze zullen niet verwachten dat jij als huisarts dat 
je daar naar vraagt. 
 

Waarnemen 
Psychische 
verschijnselen 
Signalen 
Somberheid 
angst 

Fragment 2.34 
ik denk dat met name somberheid en angsten wel vaak symptomen zijn of signalen 
zijn ook voor mij om over zingevingvragen een gesprek over aan te gaan.  

werksituatie 
Contact  
Vragen stellen 
Ik heb de indruk dat u 
bang bent, bent u 
ergens speciaal bang 
voor? 
 

Fragment 2.35 
Zo van ‘Ik heb de indruk dat u bang bent, bent u ergens speciaal bang voor?’ Nou en 
dan komt er vaak wel wat. ‘Bent u altijd bang en is er iets dat u troost, is er iets wat 
u helpt als u het moeilijk hebt?’ Dat soort vragen dus  

Waarnemen  
Psychische 
verschijnselen 
Signaal: 
angst 
boosheid 
 

Fragment 2.36 
en de angst en somberheid ook boosheid overigens kan een signaal zijn voor 
zingevingvragen.  

werksituatie 

Contact 
Vragen stellen 
Om tot zingevingvraag 
te komen 
Boosheid? 
Is er nog iets wat zin 
heeft in u leven? 

Fragment 2.37 

Ik heb de indruk dat u heel erg boos bent op de hele wereld hoe zit dat? Hebt u 
inderdaad dat idee?, nou ja zoiets. En dan kan je ook op een gesprek komen van’ Nou 
ze moeten mij altijd hebben’ en ‘Het heeft toch geen zin’ en bij mensen die somber 
zijn vraag ik heel expliciet van ‘Is er nog iets wat zin heeft in uw leven?’, ‘Ziet u er de 
zin er wel van in?’, om te kijken of iemand suïcidaal is of niet. 
 

Omgaan 
hoe 
Via tekeningen  

Fragment 2.38 
ja mensen nemen tekeningen mee naar het spreekuur en dan stel ik daar vragen 
over. Of ik vraag: hoe ga je nou om met al die narigheid die je overkomt? wil je 
daarover praten? Teken je of schrijf je? Heel veel mensen schrijven gedichten of 
maken verhalen of tekenen of knutselen, heel vaak als we het daarover gehad 
hebben nemen ze de volgende keer iets mee en dan laten ze het zien of ik vraag er 
ook wat van: mag ik kijken of dan vraag ik wat betekent dat? en dan kom je of zo’n 
gesprek natuurlijk. 

Waarnemen  
Bevorderend 
Open contact van 
beide kanten 
Open houding 
relatiegroei 

Fragment 2.39 
wat me helpt is vooral ook een open contact tussen mensen. Met sommige mensen 
krijg je helemaal geen contact, nou dan kan je ook niet goed inschatten of ze met 
zoiets zitten en kan je het er ook niet goed over hebben want het is wel een thema 
dat pas aan de orde komt als de meest praktische, of feitelijke zaken besproken zijn. 
dus zo iemand die het alleen maar wil houden bij dat wondje bij wijze van spreken, ja 
dan is het moeilijk om een ingang te vinden, dus open houding, relatiegroei, als je 
iemand wat langer kent dat helpt dan wel.  
 

Omgaan  
Belang  
voor beiden 
leerzaam 
ik heb wat te bieden: 

Fragment 2.40 
Ja absoluut, het is belangrijk om in te gaan op zingevingvragen van de patiënt, ja 
zowel voor de patiënt zelf maar ook voor mezelf, ja je moet ook altijd opletten waar 
nieuwsgierigheid, waar oprechte belangstelling en zinvolle belangstelling overgaat 
naar nieuwsgierigheid waar die patiënt niets aan heeft. Maar goed ik heb een 
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bv. bidden als iemand 
gelooft 

professionele relatie maar ik vind het vaak erg leerzaam en ook omdat ik dat ik heb 
bijvoorbeeld heel vaak mensen die in een hopeloze situatie zitten als ik weet dat ze  
kracht putten uit hun geloof dan kan ik ook tegen ze zeggen: het is heel moeilijk, u 
heeft uw situatie niet in de hand maar we kunnen wel bidden, we kunnen er samen 
voor bidden, nou zoiets dat helpt dan in wat ik te bieden heb. 
 

werksituatie 
Contact 
Vragen stellen 
Beeld krijgen 
Vragen naar lb alvast 
voor momenten dat 
het slechter gaat 

Fragment 2.41 
Ja ik vraag naar iemands levensbeschouwelijke achtergrond, maar dat doe ik altijd 
voorzichtig omdat ik gemerkt heb dat met name moslims al snel bang zijn dat je dan 
wel, dat het een afkeuring inhoudt, dus ook altijd al pas als ik een beetje contact heb 
en dan vraag ik altijd iets van: heeft u een religie die voor u van belang is, en kunnen 
mensen bijvoorbeeld zeggen ik ben moslim maar ik doe er eigenlijk niets aan, maar 
het is vaak toch belangrijk om te weten, want in moeilijke periodes zullen ze daar 
toch aan kunnen refereren. 

Omgaan  
Bevorderend  
Ruimte voor maken 
Niet gebonden, 
vrijheid  

Fragment 2.42 
M. Ja, maar dat komt ook omdat ik de ruimte voor zingevingvragen zelf kies, dat is 
natuurlijk het fijne van dat wij niet gebonden zijn, wij bepalen zelf hoe lang we 
iemand binnen houden. 
 

Waarnemen  
Belemmerend 
Taal 
Tijd 
Psychische conditie 
patiënt  

Fragment 2.43 
M. De beperkingen zijn deels de taal en deels toch ook wel praktisch want als er 10 
mensen buiten zitten te wachten dan ga ik natuurlijk ook niet een heel uitgebreid 
gesprek over aan, dus tijd kan ook een rol spelen, en natuurlijk als iemand in een 
hele slechte psychische conditie is, bijvoorbeeld heel erg psychotisch ja daar kan je 
daar ook niet over praten want dan moet je zelfs voorzichtig zijn want dan kan alles 
wat je zegt in een waan worden omgezet, dan ga ik niet... dan blijf ik echt zo feitelijk 
mogelijk. 
 

Omgaan  
gerelateerd aan 
persoon  
Belangstelling 
Geloof  

Fragment 2.44 
Ik denk dat het sterk gerelateerd is aan mijn persoon, dat is ook omdat zingeving 
mijn belangstelling heeft. Ik denk dat het echt afhankelijk is van mijn eigen persoon 
dat ik inga op zingevingvragen. Ik denk dat mijn geloof een grote rol hierbij speelt. 

Omgaan 
Contextgebonden: 
Dak- en thuislozen 
veel problemen 
  

Fragment 2.45 
Ingaan op zingevingvragen is ook wel heel sterk contextgebonden, want ik denk dus 
in de context van deze dak- en thuislozen zijn die zingevingvragen veel, komen veel 
vaker naar mijn gevoel aan de orde of zijn belangrijker dan ik noem maar iets als je 
in een orthopedische kliniek zou werken of als ik kindertjes op het spreekuur heb, dan 
zal het niet zo gauw daarover gaan terwijl bij deze mensen hebben altijd zoveel 
problemen dat dat heel makkelijk daar over gaat 

Omgaan  
belemmering 

Niet bewust van 
vaardigheden die je 
mist (valkuil) 

Fragment 2.46 
Ja, dat is altijd lastig om te zeggen of ik voldoende vaardigheden heb om met 

zingevingvragen om te gaan, want wat je niet kunt, hè, het onbewuste onbekwame is 
altijd een grote valkuil dus als ik nu zeg van: ik denk van wel, is dat dan dat ik me 
niet bewust ben van vaardigheden die ik mis en dat ik het er vaak over heb en ik de 
indruk heb dat mensen dat fijn hebben. nou met die beperkingen, dat ik dus alles mis 
waarvan mensen dachten wat vreselijk dat ze dit vraagt, of wat jammer dat ze het 
niet vraagt, dat weet ik niet.  

Omgaan  
belemmering 
Weinig in intervisie of 
nascholing 
Wat is goed wat niet? 

Fragment 2.47 
Zingeving is een onderwerp waar zo weinig in nascholing of intervisie over gesproken 
wordt dat je daardoor ook niet goed weet welke vaardigheden je nodig hebt, eigenlijk 
niet weet  
wat goed is of wat niet goed is om te doen. 
 

Omgaan  
Belemmering 
Weinig zingeving in 
huisartsen opleiding 
geneeskundige 
opleiding 
 

Fragment 2.48 
Ik vind dat absoluut een thema dat onvoldoende aan de orde komt in de huisartsen 
opleiding of überhaupt in een geneeskundige opleiding. 

Omgaan  
Belemmering 
Gesprek afronden 

machteloosheid: wat 
heb ik nou te bieden? 

Fragment 2.49 
Het weten wanneer je dan ook weer een eind breit aan zo’n gesprek. Het zijn 
natuurlijk dan hele bijzondere dingen die mensen vertellen en dan heb ik soms het 

idee: je kan hier niet zomaar iemand in onderbreken, maar je moet er toch een eind 
aan maken. Ik vind het ook wel moeilijk om met mensen om te gaan als mensen zich 
heeeel erg in steek gelaten voelen, absoluut wanhopig voelen dat vind ik heel 
moeilijk. Ja ik denk omdat ik heel erg graag zou willen dat mensen dat niet hebben 
en dat ik dan ook niet weet wat ik te bieden heb. Als dan niets helpt dat vind ik dat 
heel moeilijk 

Omgaan  Fragment 2.50 
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Bevorderend  
Ik heb iets te bieden: 
Geloof/bidden 
Relatie 

Ja, ik had het niet zo lang gelden dat is met een Afrikaanse man die al 20 jaar of 15 
jaar in Nederland woont, geen verblijfsvergunning heeft, door rebellen ooit gevangen 
gezet en gedwongen is voor hun te vechten, heeft daar heel erg slechte herinneringen 
aan overgehouden. Hij zegt dat hij gemarteld is en weet niet hoe het met zijn kind is 
en dat is zijn grootste ellende, die ook in een hele moeilijke situatie leeft. Op een 
gegeven moment zoek je contact en toen waren er weer problemen met zijn 
verblijfsvergunning. Daar heb ik geprobeerd iets aan te doen vanwege zijn 
gezondheid, maar dat lukte niet. Dus we zaten eigenlijk een beetje dat ik echt dacht 
wat is dit hopeloos en toen vroeg ik eigenlijk nog eens: ik zeg: u had verteld dat u 
christen bent, gaat u wel eens naar de kerk? of is dat iets waar u wat aan heeft? En 
toen bloeide die man helemaal op en die begon heel enthousiast te vertellen dat hij  
in een of andere kleine apostolische gemeenschap had leren kennen en dat die daar ‘s 
zondags mee ging zingen en dat als hij daar was dat hij even zijn zorgen kwijt was en 
dat ie heel erg gelooft dat ondanks alles hem is overkomen, dat God daar vast een 
bedoeling mee had. we hebben er samen over gepraat, ja dat, en hij werd er 
helemaal blij van. nou dat is bijvoorbeeld aan wie ik aan het einde van het spreekuur 
heb gezegd: u weet ik kan helemaal niet goed  helpen met uw verblijfsvergunning 
waarvan ik weet dat dat op het moment het belangrijkste is, en ook niet met de 
zoektocht naar uw zoon en dat zijn de belangrijkste dingen in uw leven, maar ik kan 
in ieder geval wel voor u bidden. En dan is het fijn dat we samen echt ervan 
overtuigd zijn dat er toch een bedoeling is met wat er hier gebeurt. Ik vond het heel 
fijn en ik had wel de indruk, en we zijn sindsdien echt, een soort van close geworden 
zal ik maar zeggen.  

Omgaan 
Belemmerend 
Twijfel bij 
persoonlijkheids-
stoornis 
 
 

Fragment 2.51 
Een gesprek waarin aan de zingevingvragen niet voldoende recht is gedaan…Ja, dat 
was een gesprek wat ik vorige week had met een vrouw die ernstige 
persoonlijkheidsstoornis heeft, die geadopteerd is, en die heel erg het gevoel heeft 
van ik mag er niet zijn, het is niet de bedoeling dat ik wat dan ook doe in het leven, 
die daar bij heel erg oorzaak van haar problemen buiten zichzelf legt, dus dat ze 
opgegroeid is bij eerst een weeshuis en daarna haar adoptieouders die ze veel verwijt 
en bij wie ik de indruk heb dat ze zich nogal in kringetjes vastdraait als ze heel erg er 
over gaat denken hoe slecht het met haar gaat, en die was heel wanhopig en die zij 
ook echt van, waar dient het nou toch voor, waar is komt wel eens aan de orde mijn 
bestaan voor? en deels omdat ik het gevoel had omdat ik twijfelde of het wel goed 

zou zijn voor haar om het hierover te hebben, heb ik dat niet gedaan maar dat maakt 
me ook ontevreden want daarmee ging ik niet in bij iets dat op dat moment heel erg 
bij haar leefde, en dat was omdat ik dacht als ik daar erg op inga dat dat onderdeel 
wordt van haar, ze is niet echt psychotisch maar wel steeds de zelfde dingen nadenkt. 
toen heb ik eigenlijk een beetje afgekapt door daar gewoon niet op in te gaan 

Omgaan 
Hoe? 
ondersteunen 
Belangstelling tonen 
Bevestigen  

Fragment 2.52 
Ik ondersteun ze door eigenlijk een beetje wat ik al in het begin zei wat een beetje 
mijn vast dingen zijn te laten merken dat ik belangstelling heb, mensen dus heel veel 
laten vertellen en heel erg die bevestigen in wat zij denken dat het ok is dat ze 
denken wat ze denken. 

Werksituatie 
Samenwerken 
Overleg 
 must 
Ieder eigen insteek 

Fragment 2.53 
Ja samenwerken en overleggen is in de zorg voor dak en thuislozen een must 
eigenlijk denk ik bijna. Bij elke langdurige dan wel complexe zorg moet je 
samenwerken, want ieder heeft zijn eigen insteek. Ja dat is.. je kan gewoon niet als 
dokter of als wie dan ook alle facetten behandelen die relevant zijn voor de 
gezondheid van een persoon. ja zeker bij dak- en thuislozen. 

Werksituatie 
Samenwerken 
Overleg 
Afstemming zingeving 
Komt soms aan de 
orde 

 Fragment 2.54 
ja zingeving, maar niet zo vaak. We hebben dus bijvoorbeeld met die praktijk 
Buitenzorg elke maand een overleg met alle betrokkenen en dan bespreken we ook 
casuïstiek en dan komt zingeving weleens aan de orde. En praktisch ook weleens als 
iemand zegt: hij is er zo aan toe, wat zouden we nog kunnen bieden, of meer dat 
iemand geraakt is door een verhaal van iemand en dat je daar dan over praat. 
 

Werksituatie 
Samenwerken 
Overleg 
Afstemming zingeving 
Niet over gehad 
Thema om in te 
brengen 

Fragment 2.55 
Eigenlijk is het wel leuk dat je dat zegt, ik realiseer me dat we het nooit op die manier 
over hebben gehad over afstemming op het gebied van zingeving, dus ieder doet dat 
denk ik op zijn eigen manier. Maar het is een leuk thema om eens een keer in te 
brengen, ja leuke vraag. 
 

 
 

Behoefte aan 
bijscholing 
Ja 
interactieve cursus, 
boek 

Fragment 2.56 
Ja, ik zou bijscholing wel fijn vinden, kijk ik heb het idee dat ik wat weet van 
verschillende religies, maar dat ik weinig weet van nieuwe spirituele vormen. 
In de vorm van een cursus zou het voor mij iets interactiefs moeten zijn, iets waarbij 
je ervaring deelt, maar ook oefent, van: hoe vraag je dat nou? dus niet alleen maar 
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Nieuwe spirituele 
vormen 
 

een boek lezen. 
 

Werksituatie 
Samenwerken 
Andere beroeps-
groepen 
Geestelijk verzorger 
(isl) 
Hoe moet ik het 
aanpakken? 

Fragment 2.57 
ja er zijn natuurlijk heel veel vormen en ik zou het wel leuk vinden om wat ik hier 
nou allemaal vertel heb ik allemaal echt puur op mezelf uitgedacht, we hebben het 
daar gewoon heel er weinig over dus ik zou het wel leuk vinden om eens te praten 
met geestelijke verzorgers  maar dat is vooral eigenlijk met islamitische geestelijk 
verzorging, daar heb ik meer contact mee dan met andere. Ook bijvoorbeeld hoe 
moet ik dit aanpakken, kan ik hier wel of niet over praten, want dat kan iemand niet 
fijn vinden. En dan begeleid ik promovenda die onderzoek doet naar wat is lijden, 
dat heeft natuurlijk heel veel met zingeving te maken en in dat kader praat ik er heel 
veel over. Dat zou ik wel fijn vinden om het over te hebben, en wat past bij je als 
huisarts en hoe kan je dat dan vragen, zou best kunnen zijn dat mensen daar hele 
andere tips over hebben dan hoe ik het aanpak, dat zou ik wel leuk vinden om het 
daar over te hebben 

Werksituatie 
Samenwerken 
Doorverwijzen 
Geestelijk verzorger 
Vaak  

Fragment 2.58 
Ja, ik verwijs heel erg vaak door naar een geestelijk verzorger 

Werksituatie 
Samenwerken 
Doorverwijzen 
Geestelijke verzorging 
Radboud of buiten 

Fragment 2.59 
Contact met de dienst geestelijke verzorging heb ik eigenlijk alleen maar in het 
ziekenhuis voor mensen die daar onder behandeling zijn en die ik ook ken dus en die 
zijn heel goed. ja ik heb daar eigenlijk de meest structurele contacten mee. Hier bij 
het Radboud ziekenhuis is een dienst geestelijk verzorging en daar kan ik mensen 
die ook in het Radboud behandeld worden kan ik daar naar verwijzen, dus niet 
mensen van daarbuiten. Van daarbuiten verwijs ik meestal meer naar een parochie 
of naar een diaconie of naar een moskee. 

Werksituatie 
Samenwerken 
doorverwijzen 
Geestelijk verzorger in 
verschillende situaties 
 
 

Fragment 2.60 
Nou mensen die een erge chronische ziekte hebben maar ook in het algemeen als 
mensen worstelen met zingeving, dan zeg ik als je het fijn vindt om daar met 
iemand over te praten en dat kan dan de geestelijke verzorger zijn van allerlei 
soorten. 
 

 
 
Interview in augustus 2014 straatdokter C.  Rotterdam  

 
 

Werksituatie 
algemeen 
30 jaar huisarts 

Fragment 3.1. 
Ik ben 30 jaar huisarts en er kwam hier een nieuwbouw wijk. Toen werd mij gevraagd 
of ik er ook een tehuis voor daklozen op me wilde nemen en daar ben ik toen mee 
begonnen. Er waren niet veel patiënten en veel tijd, en ik kon dat meteen (????) 
populatie. 

 

Werksituatie 
algemeen 
Praktijk Havenzicht 
In MO 

Fragment 3.2. 
Ik werk op Havenzicht, voor dak- en thuislozen , dat is op de Willembruislaan(??) hier 
in Rotterdam. dat was een oude nachtopvang waar mensen aankwamen lopen s 
avonds en daar kwam ik elke week een spreekuur doen omdat die mensen 
aarzelingen hadden om naar gewone dokters te gaan of gewone dokters die hadden 
er niet zo’n zin in of er was wat argwaan over en weer ontstaan.  

Werksituatie 
Samenwerken 
Andere 
beroepsgroepen 
Verpleegkundige 
Effect spreekuur 
groter 

Fragment 3.3 
aanvankelijk deed ik dat alleen en dat was geen succes, later heb ik in overleg met de 
GGD die een onderzoek naar de gezondheid van dak- en thuislozen wou doen naar de 
gezondheid van dak- en thuislozen gezegd van ja het is goed maar dan doen we het 
nu als je zo nodig je onderzoek wil doen dan zet je maar iemand naast me want dan 
kan die me meteen een beetje helpen, nou toen is er een verpleegkundige meegaan 
doen, participerend onderzoek heette dat toen en die is toen meteen aan de slag 
gegaan en toen werd mijn effect van het spreekuur veel groter. 
 

Werksituatie 
Patiënten  
Van heroïne naar coke 

Fragment 3.4 
Vroeger gebruikten dak- en thuislozen heroïne wat een dempende stof is, en vanaf 
1990 is coke heel goedkoop geworden in Rotterdam en dat is een drug die heel veel 
onrust en agitatie geeft en dat is een probleem want dat betekent dat ze niet alleen 
niet zo aardig waren tegen elkaar, maar ook niet tegen Rotterdammers en niet tegen 
zorgverleners van ziekenhuizen. Ziekenhuizen hadden er niet meer zo’n zin in.  

Werksituatie 
algemeen 

Fragment 3.5 
vanuit dak- en thuislozen instellingen zijn we naar een soort ziekenboeg constructie 
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Ziekenboeg 
20 bedden 

gegaan, een soort verpleeghuis in de daklozen opvang en dat heeft zich nu uitgebreid 
en dat betekent dat ik daar nu 20 verpleegbedden heb 

Werksituatie 
Samenwerken 
Andere 
beroepsgroepen 
Verpleegkundige 
team 

Fragment 3.6 
Daar in de opvang heb ik een heel team van verpleegkundigen waar ik dus nu ook 
mee zit en waar ik zo ook naar toe moet, en daar hebben we natuurlijk allemaal werk 
afspraken mee, dus die mensen worden dag en nacht door verpleegkundigen 
begeleid.  

Werksituatie 
Algemeen 
Woensdag spreekuur 
MO 
Wonen 30 mensen 
Uitgezworven 
zwervers 
Verpleegbedden 
gebrek 

Fragment 3.7 
En daar is elke woensdag een spreekuur en daar zijn niet alleen mensen die op die 
verpleegafdeling zijn maar ook mensen die niet verzekerd zijn, allerlei problemen 
hebben die komen bij ons op spreekuur en daarnaast is er in die opvang ook een plek 
waar we elke avond 30 mensen kunnen wonen en we hebben een daar woonafdeling 
van uitgezworven zwervers. dus ik heb daar uitgezworven zwerver, een 
verpleegbedden afdeling en dak en thuislozen die aankomen lopen. maar gisteren 
kwamen er voor de 30 bedden 59 mensen, betekent dat er 19 mensen weggestuurd 
moeten worden,  

Omgaan 
Belemmering 

Noodgedwongen 
overleven 
Eerst bed 

Fragment 3.8 
dus als je nou zegt: wat is zingeving? nou je wordt teruggeworpen op hele basale 

primaire levensbehoeftes waar je bij als dokter geconfronteerd wordt dat we een 
samenleving hebben waarbij de samenleving niet in staat lijkt te zijn om hele primaire 
behoeftes te voldoen en daarmee kan je nooit ergens in die curve van zingeving hoger 
op komen. als niet je weet dat je vannacht een bed hebt en dat je vervolgens nergens 
kunt slapen en angst visioenen hebt omdat je daar eerder belaagd bent 
ja zingeving dat is mooi maar nu even niet, eerst een bed. 
 

Werksituatie 
Patiënten  
Alle fases 
Doodgaan 
Kanker 
Verstopt oor 

Fragment 3.9.  
ja in alle fases komen ze. als ze doodgaan, omdat ze kanker hebben, als ze net uit 
detentie komen, uit het buitenland en niet verzekerd zijn, als ze gewoon een verstopt 
oor hebben, van alles. 
 

werksituatie 
Contact  
Inhoud 
Erbij betrekken  
Levenssituatie  
Woonsituatie  

Fragment 3.10 
nou ja ik denk dat ik wel een heel huisartsgeneeskundig ben dus ja hun woonsituatie 
en levenssituatie er erg bij proberen te betrekken en ik denk ook dat ik weet hoe het 
in elkaar zit en wat ze gebruiken en wat ze niet gebruiken en hoe ze dat doen en wat 
voor problemen dat geeft 
 

Werksituatie 
Contact 
Vaardigheden 
Niet aanvallen of 

oordelen 
Continuïteit zorg  
 

Fragment 3.11 
 ik denk dat de huisartsgeneeskundige opleiding handig is en wat heel belangrijk is is 
dat, maar dat geldt sowieso voor het huisartsen vak, de continuïteit van de  zorg is 
belangrijk. dat zijn zorgmijders vaak, of ze hebben ongelofelijk veel medische zorg 

nodig en hebben het dan nodig en hebben het niet en dan is continuïteit heel erg 
belangrijk. Dat mensen zeggen 5 jaar geleden heb ik het ook goed gedaan of toen 
had het ook geholpen zonder me aan te vallen op het feit dat ik gebruik zonder hem 
aan te vallen dat ik nou perse moest stoppen. als je bij iemand zegt die 20 jaar heeft 
gebruikt: je moet morgen stoppen, je moet beter leren om gaan met zijn eh.. ja 
zonder te oordelen en dan ben je dus bezig met wat we noemen harm-reduction, de 
schade te beperken, het gene wat schade geeft proberen af te wenden dat is vaak al 
een stadium verder 
 

 
 
 

Persoon 
Motivatie  
werk 
Kleine successen 

Fragment 3.12 
Kleine dingen maken mij enthousiast. Er zijn vakgebieden in ons vak waar je gewoon 
niet heel succesvol kan zijn, maar juist door het wel te zijn kun je wel een stap 
maken. 
 

Omgaan 
Belang  
Zingeving belangrijk 
Te weinig aan gedaan 

Fragment 3.13  
nou zingeving is heel belangrijk, daarom vond ik het wel een aardige vraag, dat is iets 
waar te weinig naar gekeken wordt en aan gedacht wordt. Dus je vraagsteling is 
goed, ja ik word ook gemaakt door hetgeen wat ik voor die mensen de afgelopen 30 
jaar heb gedaan. ook mijn brave nieuwbouw wijkje is leuk, hier zeggen ze allemaal 

dank u wel en alstublieft tegen mij, dat krijg ik niet altijd te horen als ik een dak- en 
thuisloze spreekuur doe, soms wel hoor, maar niet..eh…op een andere manier.  
 

Persoon 
Motivatie 
werk 
Kleine successen  

Fragment 3.14 
ja ik heb wel het idee dat dat kleine beetje wat ik doe toch helpt 
ja dat geeft mij zin 
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zingevend 

Persoon 
Rel./levensbeschou-
wing 
Zingevingvragen alles 
met geloof te maken 
 

Fragment 3.15  
Zingeving heeft voor mij ook met geloof te maken.  

Persoon  
Rel./levensbeschou-
wing 
Rooms katholiek 
Actief geweest 
Niet zo aan kerk 
gebonden nu 

Fragment 3.16 
nou ik merk, ik ben een rooms katholiek jongetje, 4de uit een gezin van 6, 5 jaar 
misdienaar geweest en in het studentpastoraat en dat soort dingen actief geweest, 
zingevinggespreksgroepen, intervisie al 30 jaar, ik heb daar wel.. niet dat ik mijn nu 
sterk aan een kerk verbonden voel maar het zijn wel belangrijke thema’s 
 

Persoon 
Rel./levensbeschou-
wing 
Religieus-ongebonden 

Fragment 3.17 
ja ik voel me wel religieus maar niet echt meer bij een roomse kerk 

Persoon 
Bronnen 
patiënten  
collega’s 
erkenning 
 

Fragment 3.18 
nou ik krijg toch echt wel kracht van patiënten contacten, en ik krijg ook de kracht 
van collega’s, ik heb een van mijn belangrijkste prijzen die ik gekregen heb is van de 
Rotterdamse huisartsen, een van de eerste die die prijs kreeg, een belangrijke prijs 
vond ik. nou dat is wel een booster voor je werk????? zo´n 15 jaar mijn werk gedaan 
,dat je dat nog steeds doet joh, hou je dat wel vol? en die zeggen: je hebt wel heel 
veel shit voor ons opgeruimd en ook onze praktijken veiliger gemaakt omdat je hele 
moeilijke mensen ging helpen. 
 

Waarnemen 
psychische 
verschijnselen  
eenzaamheid 
depressie  
agitatie 
verlaten en afgewezen 
worden 
 
 

Fragment 3.19 
Eenzaamheid, depressie, agitatie, het verlaten gevoel, de psychische verschijnselen 
zijn het continue gevoel van afgewezen worden, niet begrepen voelen, dat daar dan 
persoonlijkheid stoornissen, depressie, psychische en andere ziekte verschijnselen 
achter zitten, maar dat zijn de verschijnselen.  
 

Waarnemen 
Isolement 
/verbondenheid 
Op 7 fronten ingestort 

Fragment 3.20 
Dat sociale is natuurlijk, ze zijn op 7 fronten in elkaar gestort: gezondheid, 
huisvesting, dagbesteding, contact met dierbaren, financiën, handicaps, alles gaat 
verkeerd alle relaties met kinderen of ouders, of broers en zussen 
 
 
 

Waarnemen 
Zinloosheid/zinvolheid 
zingevingvragen 
Het heeft geen zin 
Suïcides  
 

Fragment 3.21  
dat verklaart ook dat niet natuurlijke sterfte en zelfdoding meer zijn bij dak- en 
thuislozen. Zinvragen zijn serieuze vragen zijn voor die mensen, een loopt tegen een 
tram aan, die doet dan maar een kraak op een manier dat die toch maar weer vanzelf 
gepakt wordt, ja zo van de hele tijd in mijn beleving toch wel zingevingvragen, van 
wat heeft het voor een zin: laat ik dan ook maar opgepakt worden of van ach dokter 
het maakt helmaal niet uit, ik heb misschien verwondingen opgelopen misschien kon 
ik wel beter dood zijn. En aantal geslaagde suïcides is natuurlijk ook wel wat groter 
dan het nationale gemiddelde en het: ach ik ben bezig met me dood te drinken en dat 
soort dingen dus ja, dat kan je wel vertalen  
 

Waarnemen 
Zingevingvraag: 
Waarom laat men mij 
lijden? 

Fragment 3.22 
zo van: waarom laat men mij lijden. toch meer naar behandelaars, gemeentes Veel 
rancune naar familie, veel naar woningbouwverenigingen, en instellingen die het niet 
goed gedaan hebben. 
 

Waarnemen 
Psychische 
verschijnselen 
Schuld  
externaliseren 

Fragment 3.23 
Veel rancune naar familie, veel naar woningbouwverenigingen, en instellingen die het 
niet goed gedaan hebben. 

Waarnemen 
Psychische 
verschijnselen 
vervreemding 

Fragment 3.24 
 zeker vervreemd en hoe langer we ze in een kwetsbare positie houden hoe meer ze 
vervreemden, ik bedoel al zijn ze een beetje labiel ze worden nog labieler door ze 
geen duidelijke regelmaat en structuur aan te bieden, dat gaat alleen maar sneller 
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bergafwaarts 
 

 
 
 

Waarnemen 
Zinloosheid/zinvolheid 
Zinbeleving 
Activiteit zingeving 
eergevoel  

Fragment 3.25 
ja als ze 3 keer per week moeten bezemen dan gaat het vaak beter want dan hebben 
ze dat ritme en dat eergevoel ook en die zingeving 
 

Waarnemen 
Dood/leven 
Moeilijk loslaten leven 
Sterke dosis sedatie 

Fragment 3.26 
ongeloofgelijk ongelooflijk, je denk dat ze makkelijk doodgaan maar zo moeilijk als ze 
geleefd hebben zo moeilijk gaan ze ook dood. ik daar een artikel over gepubliceerd in 
een blad voor terminale patiënten en voor mensen die met palliatievenzorg bezig zijn, 
hoe moeilijk we ze netjes dood krijgen eigenlijk, we doen als huisartsen bij 
stervensbegeleiding met palliatieven sedatie bij mensen als ze ervoor kiezen morfine 
en dormicum krijgen om ze in een soort slaaptoestand te komen en eigenlijk 
uitglijden maar dat lukt bij deze mensen bijna niet, of omdat ze heel dubbel in het 
leven staan maar vooral ook omdat ze heel veel aan de morfine en aan slaap en 

tranquilisers  gewend zijn, wij moeten dus het maximale doseringen die nog niet 
eerder beschreven zijn in Nederland, dus we krijgen bij dat soort enge toestanden dat 
we doseringen moeten gebruiken waar een huisarts  in noord Holland voor 
gesuicideerd heeft omdat die dat niet goed kon verantwoorden. dus nee ze laten heel 
moeilijk het leven los 
 

Omgaan 
Hoe? 
Het heeft weer zin 
Bij opname  

Fragment 3.27 
 ja we zien ook, levenswending  en kijk het heerlijkste voor ons is, het gaat helemaal 
niet goed met ze, we hebben medische reden om te verantwoorden naar 
zorgverzekeraars, organisaties, instellingen, het CIZ is een lastige want dakloosheid 
wordt niet erkend als een bepaalde zwaarte om iemand wel op te nemen. dan neem 
je ze op en dan zie je ze BOEM stijgen in alles, het heeft weer zin. 
 

Waarnemen 
Verwachting patiënt 
Begrip 
Inzet 
Medeleven 
uitleg 

Fragment 3.28 
 ik denk dat dak- en thuisloze patiënten begrip willen en inzet en wat medeleven, en 
uitleg ook wel  
 

Omgaan  
Bevorderend 
Spreekuur ‘s avonds 

Fragment 3.29 
de signalen zijn er wel en er zijn ook betere momenten op een dag dat je daar op in 
kunt gaan, dat klinkt een beetje gek maar mijn dagelijks spreekuur dat doe ik 
overdag en ik doe wellis om 11 uur s ochtends of om half 8 uur voor de mensen die 

moeten werken. maar mijn dak- en thuislozen spreekuur doe ik al 30 jaar s avonds, 
dat komt omdat ze dan hun gedoe om hun boel bij mekaar te ritselen: de alcohol 
voor de alcohol verslaving, de drugs voor de drugs verslaving, de metadon, het 
gevecht om de slaapplaats. dat hebben ze dan al gehad en komt op avondspreek uur 
en dan zijn ze misschien wel een keer te dronken of een beetje te suf omdat ze veel 
gebruikt hebben, maar dan kom ik toch beter de zingevingvragen.... 
 

 
 
 
 

Waarnemen 
bevorderend  
tijd 
besef 
mankeermomenten 

Fragment 3.30 
 nou tijd is wel een hele handige, als ik wat meer tijd heb. helpt om zingevingvragen 
te herkennen. wat helpt is te beseffen hoe belangrijk een bepaalde ziekte ook voor 
iemand is. dus als iemand met een aandoening die... ja mankeermomenten. 
bijvoorbeeld een terminale patiënt die heeft op een gegeven ogenblik krijgt hij te 
horen dat er echt niets te doen valt, dat is een mankeer moment, het hebben van een 
gesprek op dat moment over van: wat zijn toekomst verwachtingen, wat zijn wensen, 
dat is een heel belangrijk moment, wat wil je nog wel wat wil je nog niet. dus er zijn 
bepaalde momenten in het ziekte proces die heel belangrijk zijn 
 

Omgaan 

Bevorderend 
Besef mankeer-
momenten 
Zingeving extra aan 
orde 

Fragment 3.31  

Die roepen die vragen op, Als je de eerste keer hoort van: ik heb aids, of longkanker. 
en het horen van ik heb longkanker en er is niets aan te doen, dat zijn momenten van 
zingeving nog eens extra aan de orde komt. 
 

Waarnemen 
Belemmerend 

Fragment 3.32  
Als ze gebruiken , als ze in de war zijn, als je denkt dat het verdieping zou kunnen 
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In de war zijn 
Gebruik methadon 
 

geven als ze bv methadon slikken, er wordt zo veel methadon gegeven dat is allemaal 
heel goed voor de openbare orde om te zorgen dat ze suf en slaperig zijn en niet zo 
lastig maar het is geen manier om zingeving….. Ik heb de persoon niet meer 
tegenover me. 
 

Omgaan  
Belang  
ja 

Fragment 3.33 
Ingaan op zingevingvragen is zeker van belang  
 

Omgaan 
Belemmering 
Doorverwijzing GV 
Niet opgepakt door 
patiënten  
Of dokter denkt dat 
het moeilijk is voor 
patiënt  

Fragment 3.34 
we hebben hier een gezondheidscentrum Levinas in Kralingen en dat probeert in te 
gaan, er zijn daar ook pastoren die daar spreekuren doen, maar we merken wel dat 
als wij dat als wij dokters suggereren dat dat toch niet makkelijk wordt opgepakt door 
de patiënten. ja en ik denk dat het wel belangrijk is maar dat die samenwerking 
tussen dokter en pastoor dat daarin, ja, daar moet ….zo makkelijk dat het is ze naar 
de GGZ te verwijzen zo moeilijk is het eh ja of de dokter denkt dat het moeilijk is 
voor de patiënt 
 

Omgaan 
Bevorderend  

Ziekenhuispastor 
maakt het makkelijker 

Fragment 3.35 
Ik denk dat het goed is dat er een ziekenhuispastor bij geroepen wordt als iemand 

net gehoord heeft dat die niet meer beter wordt ofzo dan is dat wat makkelijker denk 
ik 

werksituatie 
Contact 
Vragen stellen 
naar levens-
beschouwing 
Eindfase 
Hel en verdoemenis? 

Fragment 3.36  
Ik vraag wat algemeen naar de levensbeschouwing, als ik verwacht dat de dood zou 
kunnen komen het komend jaar dan heb wel ergens een soort vraag dat ik vraag of 
ze opgevoed zijn met hel en verdoemenis en of ze bang zijn voor de dood en of er 
angsten zijn omdat ik dat wel belangrijk vind als ik dat weet. Nou als ze aangeven: 
dokter daar hoeft u geen zorgen voor te maken, er komt een eind aan en dat is goed 
en ik weet er dan niks meer van, het is klaar of dat ze vertellen ik ben opgevoed met 
de hel en verdoemenis dan zeg ik: moet je dan niet nog eens en gesprek hebben met 
mensen daarover met een pastor, vaak hebben ze dan geen relatie met een pastor of 
de imam 
 

 

Werksituatie 
Samenwerken 
Doorverwijzen  
Geestelijk verzorger 
Bij levenseinde 
Hel verdoemenis 

Fragment 3.37 
nou als ze aangeven: dokter daar hoeft u geen zorgen voor te maken, er komt een 
eind aan en dat is goed en ik weet er dan niks meer van, het is klaar. of dat ze 
vertellen ik met de hel en verdoemenis dan zeg ik: moet je dan niet nog eens en 
gesprek hebben met mensen daarover met een pastor, vaak hebben ze dan geen 
relatie met een pastor maar dan probeer ik daar...of de imam 

Omgaan 
Bevorderend 
Voldoende ruimte 
Sleutelfiguur 
Niet alleen mijn taak 
 

Fragment 3.38 
Ik heb wel voldoende ruimte om op zinvragen in te gaan, kijk ik ben wel een sleutel 
figuur bij dat soort stukjes ziek zijn omdat dan specialisten en iedereen zich vaak ook 
terugtrekken, maar van de ander kant denk ik ook de dokters moeten ook niet alles 
naar zich toe trekken, de rest van de samenleving zit ook me die patiënten en dat is 
heel normaal als je zo hoort van mensen: ik heb contact met heel veel mensen maar 
mensen laten me toch soort van in de steek en andere mensen zijn er veel meer voor 
me. ja dan is er natuurlijk ook goed besef dat je ...de rest van samenleving zijn 
natuurlijk ook mensen die dat wat gemakkelijker afgaat. dus ik vind dat dat niet 
alleen mijn taak is, als er een groep mantelzorgers inzetten, je ziet ook vaak dat het 
professionals moeten zijn, 24 uur thuiszorg, mensen die nachtzorg komen leveren en 
daarvan proef ik ook wel dat mensen dat willen maar ook zich er weer voor afsluiten 
 

Omgaan 
Persoonsgerelateerd 
Wel leerbaar 

Fragment 3.39  
alles, maar omgaan met zingeving is wel leerbaar ik heb een heleboel huisartsen 
opleidingen gehad dat is wel leerbaar 
 

Omgaan  
Bevorderend 
Leeftijd en ervaring 
klik hebben 
 

Fragment 3.40  
ik heb me leeftijd een beetje mee denk je dan... ik denk dat ook wel goed ben in het 
aangeven, dat ik ook niet voor alles een antwoord heb, dat is denk ik ook belangrijk 
hier in...als je eenmaal over dit soort onderwerpen  kan praten met mensen , als ze 
je toestaan, dan is er altijd een klik en dan ben je er eigenlijk. dan komen de 
behoeftes hieruit naar voren en die pik je vanzelf op.  
 
 

 
 
 

Omgaan 
Bevorderend 
Rel./Levensbeschou-
ing 

Fragment 3.41 
Nee, ik sta niet met lege handen, dat komt misschien ook wel door als misdienaar 
stond ik altijd 30cm van dat graf af, en dan stond ik dichter bij die kuil dan het 
zoontje van de man die was overleden. ja dat zoontje van die man zat in mijn klas 
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Opvoeding maar ik stond dichter bij zijn graf, ik heb dus wel door dat misdienaar zijn en omdat 
ik op een of andere reden de bruiloft en begrafenis wat meer mocht doen, misschien 
dat ze me op school wat beter missen konden. maar ik denk dat ik wel wat meer bij 
die dood gestaan heb dan andere. dan denk je van ja wat gek eigenlijk, ik bedoel dat 
je bruidsuikers snoepte en als je een dikke bruiloft had was ook leuk. maar het heeft 
ook zoiets van ja mijn ouders die oorlogen hebben meegemaakt ja het niet zo ver van 
die dood af willen staan, dat bepaalt natuurlijk ook wel hoe je daar later mee om 
gaat, dat zet je aan het denken 

werksituatie 
Contact 
Vaardigheden 
Flexibel 
Beste benadering op 
moment kiezen 
 

Fragment 3.42 
Hoe ik communiceer met de patiënt? Er is denk ik niet een therapeutisch model, het 
is niet alleen een Rogeriaanse interventies die je doet met empathie, het is niet alleen 
probleemoplossend, het is niet je kiest selectief uit wat dat op dat moment de beste 
klick met de patiënt kan  maken. daar moet je de ene keer meer confronterend mee 
zijn en bij de ander moet je meer alleen maar zitten en luisteren. dus ik denk dat er 
niet een antwoord is 
 

Werksituatie 
Samenwerken 
Andere 
beroepsgroepen 
Verpleegkundige 
onmisbaar 

Fragment 3.43 
de verpleegkundige. ik zou niet weten hoe ik zonder haar zou moeten, ik doe geen 
spreekuur zonder haar. ik kan niet iets zeggen en dan, want dan beklijft het niet, dat 
moet nog een keertje herhaald worden. ik moet niet alleen weten wat die persoon 
vindt maar ook de verpleegkundige vindt. ja er zijn geen spreekuren zonder, wij doen 
het in Rotterdam wel  

Werksituatie 
Samenwerken 
Overleg 
Zingeving besproken 
met verpleegkundigen 

Fragment 3.44 
ja ja ja zeker en die zinvragen worden ook besproken in het overleg. mensen gaan 
niet bij een straatdokter project werken als verpleegkundige, dan hebben ze ook iets 
met die groep. daar ga je voor of daar ga je niet voor. dat is niet een baantje wat zo 
even en tijdje doet en dan weer niet. het leuke is dat ik de beter gemotiveerde 
verpleegkundigen tref die wat meer willen dan alleen dat wat ze heel goed in het 
ziekenhuis waarschijnlijk ook konden, maar die ook een beetje maatschappelijk 
zingeving en allerlei andere vragen stellen. 

 
 
 

Behoefte bijscholing 
nee 

Fragment 3.45 
nee, ik heb daar op dit moment geen behoefte aan. 
 

Werksituatie 
bevorderend 
Samenwerken 
overleg 
Palliatieve team 
zingeving 

Fragment 3.46 
ja het palliatieve team we komen hier elke 6 weken bij elkaar, komt 
verpleeghuisarts, en verpleegkundige coördinator, en de verpleegkundige van de 
wijk. En de huisartsen komen hier bij mekaar en dan bespreken we iedereen 
waarvan we verwachten dat ze binnen nu en een jaar dood gaan, daar komt ook 
zingeving aan bod 

Werksituatie 
Samenwerken 
Doorverwijzen 
Gv 
Patient neemt initiatief 
 

Fragment 3.47 
Doorverwijzen naar een GV, ja, Ik vraag er wel naar maar ik vind dat zij het initiatief 
moeten nemen. een aantal jaar geleden hadden we eens in het jaar contact met 
pastoren hier in de wijk, maar dat is de afgelopen jaren niet van gekomen. 
 

Omgaan 
belemmerend 
onzekerheid 
eigen stress 
 

Fragment 3.48 
Belemmeringen zijn mijn eigen onzekerheid en stress.  

Omgaan 
Bevorderend 
Setting ziekenboeg 
Zekerheid bed 
 
 
 
 

Fragment 3.49 
Vroeger hadden we een ziekenboeg met 8 mensen op een zaal en nu hebben we een 
nieuw gebouw en, (???) gekeurde bedden. dus dat moet nu 2 max 3 op een kamer, 
en veel 1 persoonskamers, ja dat maakt het wel makkelijker, als dan iemand ziek 
ligt op bed.... ook de setting van rust, en ja de hiërarchie van eten slapen drinken, 
als dat allemaal goed geregeld is dan kom je weer verder. dan is het op ziekenboeg 
makkelijker ja de zekerheid dat je vannacht ook weer een bed hebt is makkelijker 
dan dat je ervoor moet vechten. 

 
Interview straatdokter D. Nijmegen 26 september 2014 Cafetaria Radboud Ziekenhuis 

Persoon 
Motivatie   
werk 
Iets willen betekenen 
voor dak- en 
thuislozen 
 
 

Fragment 4.1 
Eerst heb ik de opleiding jeugdarts gedaan en in een achterstandswijk gewerkt, 
daarna nog de huisartsen opleiding. Als huisarts heb ik ook in een achterstandswijk 
gewerkt. Ik zag dat dak- en thuislozen weinig aandacht en zorg kregen. Ze gaan zelf 
ook niet naar hun eigen huisarts, ze voelen zich niet gezien in de wachtkamer en ook 
niet prettig om daar te zitten als dakloze. Huisartsen weten ook niet altijd raad met 
hen. Een aantal kan geen zorgvraag formuleren, heeft problemen om die te 
verwoorden. Ze weten vaak niet waar het probleem zit. En dat is een probleem. 
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Sommigen missen net de boot om de goede richting op te pakken of zijn 
beïnvloedbaar om met verkeerde mensen om  te gaan. Daar wil ik iets voor 
betekenen voor die groep. 

Werksituatie 
Patiënten 
Alle fasen 

Fragment 4.2 
In alle fases komen de patiënten. Sommigen komen uit detentie of ze belanden 
toevallig in de stad en hebben vervolgconsult nodig, of ze komen voor het eerst, 
omdat ze hoesten, maar als ze coke gebruik dan kunnen ze makkelijk een 
longontsteking hebben, dus daar moet je alert op zijn. Op het moment ligt er iemand 
die terminaal is. Maar hij is niet mijn patiënt. Dat doet mijn collega.  

Werksituatie 
Samenwerken 
Andere 
bereopsgroepen 
Begeleiding MO 

Fragment 4.3 
Hij kwam met benauwdheid. Maar het is meer het verhaal dat je er achter hoort. 
Bijvoorbeeld van de begeleiding van de opvang. Met het infuus onder zijn arm was 
hij uit het ziekenhuis weggelopen. 

Werksituatie 
Algemeen 
Werkzaam 3 jaar in 
opvang 
Elke woensdag 

Fragment 4.4 
Op woensdag zit ik daar in de opvang, al drie jaar. 

werksituatie 
Contact 
Inhoud 
Ga naar mensen toe 
vertrouwensband  
schouderklopje geven 
ogen en oren nodig 

Fragment 4.5 
Het feit dat ik daar al 3 jaar werk, geeft een vertrouwensband. Ik spreek ze aan in 
de gang, geef een schouderklopje. Het is anders dan de reguliere huisarts. Ik ga 
naar de mensen toe. Het is outreachend. Anders komen ze niet. Je moet bijna tussen 
de mensen gaan zitten wil je iets voor ze betekenen. Daarom gaan we zitten op de 
nacht-en dagopvang. Voor de mensen is het toch even langskomen en vertellen. Wat 
je nodig hebt zijn je ogen en oren, veel voorzieningen hebben we niet nodig. 
 

Werksituatie 
Samenwerken 
Andere 
beroepsgroepen 
verpleegkundige 
toeleiding 
soms aanwezig 
spreekuur 
Rondlopen en vragen 
 

Fragment 4.6 
De verpleegkundige ziet meer, ze heeft meer contact met de dak- en thuisloze 
mensen. Ze leidt ze naar ons toe en neemt ze mee naar ons toe, onder de arm 
desnoods. Samen zijn we wel eens gaan kijken onder de brug. Wendy zit er eigenlijk 
alleen bij tijdens het spreekuur als ze tijd heeft. Rondlopen onder de mensen is toch 
belangrijker: vragen: hoe is het nou? Zij krijgt de meeste zingevingvragen.  

Omgaan 
Hoe? 
Je denkt dat zingeving 
iets hoogs is 

Fragment 4.7 
Maar je hebt vaak niet door dat je met zingeving bezig bent. Meestal denk je dat het 
iets hoogs is he. 
 

Werksituatie  
Samenwerken 
Andere 
bereopsgroepen 
verpleegkundige 
gaat naar plekken 
troosten 

Fragment 4.8 
Ik schat dat er zo’n 60 buitenslapers zijn in Nijmegen. Ze leven veel op het kerkhof 
vanwege de rust.  Dat weet de verpleeg-kundige, die gaat naar die plekken, soms 
met de politie, om te kijken hoe het gaat, om een praatje te maken. Zij gaat het 
veld op. Kijkt of ze hulp nodig hebben. Haalt wat eten voor ze, geeft wat geld voor 
brood en een biertje. Ze vinden meer troost bij een biertje, dan van brood. Ze 
hebben een andere manier van denken.  
 

Werksituatie 
Algemeen 
Dak- en thuislozen  
beiden problemen 
veel psychiatrie 
2/3 buitenslapers 
1/3 onverzekerd 
Helft illegalen 
 

Fragment 4.9 
Er komen zowel dak- als thuislozen naar het spreekuur. 
Allebei hebben ze problemen, waarschijnlijk hebben daklozen meer problemen dan 
thuislozen. Ik vermoed dat instellingen geen echte daklozen willen behandelen, 
omdat ze de continuïteit van de zorg niet kunnen opbrengen. In mijn visie is er een 
steekje los als je buiten blijft slapen. Het contact met hen is moeilijker. Er komen 
vaak schizoïde personen. Tot vorig jaar oktober, we waren toen 3 jaar bezig, heb ik 
geteld dat er sprake was van heel veel psychiatrie, 1/3 heeft een huis, de rest niet, 
1/3 is niet verzekerd, en 50% denk ik zijn illegalen. Ik zit in Buitenzorg, we zijn 
sinds vorig jaar aangehaakt aan de praktijk van Maria. 
 

werksituatie 
Contact 
Vragen stellen  
beeld 

Verslaving 
Med. achtergrond 
eenzaamheid 
 

Fragment 4.10 
Als iemand binnenkomt met een probleem  probeer ik er achter te komen: gebruikt 
de persoon drugs of alcohol? wie heeft ze eerder gezien? Dit kan een ingang zijn als 
het een stug iemand is. Maar komen ze alleen voor de klacht, dan respecteer ik dat. 

Ik probeer er achter te komen wat hun problemen zijn die in het leven gespeeld 
hebben of je daar nog iets voor kan doen. Veel mensen komen uit tehuizen, zij 
hebben problemen gekend thuis, alcohol en drugs thuis en waren al vroeg uit huis. 
Dit geldt voor zowel thuis -als daklozen. Ik zie daar niet zo’n scheiding in. 
Dan vraag ik: Zijn je vader en moeder in leven? Heb je kinderen en heb je daar 
contact mee? Dit zegt mij iets over hoe zij in het leven staan. Hoe eenzaam ze zullen 
zijn en of dat dat een reden is waarom ze aan de drank zijn geraakt.  
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Werksituatie 
Patiënten 
Veel in tehuizen 
opgeroeid 
Ingrijpende 
gebeurtenis 
Drank 
Drugs 
Op straat 

Fragment 4.11 
Velen van hen zijn in tehuizen geraakt. Je ziet vaak dat zij zich in het begin nog 
kunnen handhaven in de maatschappij, maar dan gebeurt er iets, bv ontslag, of 
scheiding, en dan trekken ze het niet meer en gaan aan de drank en drugs en daar 
komen problemen van en ze worden dan uit huis gezet. Opvallend is dat er thuis en 
in hun jeugd problemen zijn geweest en dat er veel in tehuizen zijn opgegroeid. 
 

 

werksituatie 
Contact  
Vragen stellen 
Hoe gaat het? 
Ingang vinden 

Fragment 4.12 
Ja, waar ik op let is, ik probeer vooral contact met hen te maken, door eigenlijk, doe 
ik ook allemaal niet bewust, maar dat ik op verschillende manieren probeer te 
vragen hoe het gaat en hoe hij het dan beleeft en er mee om gaat, om daar een 
beeld van te krijgen. Ik probeer een ingang te vinden.   
 

werksituatie 
Contact 
inhoud 

Er naast zitten 
Tante 
Balans 
ervaring 
werkt 

Fragment 4.13 
En dat je op één niveau zit, dat is belangrijk, als een tante er naast zitten, zo 
noemen ze me ook. Ik stel me niet op als dat ik meer zou weten of uit een andere 

klasse kom. Dat is niet mijn insteek. Ik wil er liever naast staan. Dicht bij de mensen 
staan. Bijna een stukje familie zijn, maar waar je ook weer van weg kan hoor. Een 
balans vinden daartussen is belangrijk. Ja, dat groeit zo in de loop der tijden. Ik doe 
allemaal ook niet zo bewust, maar het werkt. Ja, ook bij mijn collega’s is het zo, S. is 
bijvoorbeeld als een oom.  
 

Omgaan 
Contextgebonden 
intiem 
 

Fragment 4.14 
Ja, voor deze groep is het contextgebonden. Het is intiem, maar je komt als arts 
sowieso al dichtbij, omdat je op het lichamelijk vlak zit, Ze hebben wel andere 
omgangsvormen. Ze kunnen een kort lontje hebben.  

werksituatie 
Contact  
Vaardigheden 
Leren kennen 
Goed luisteren 
Goede dingen? 
Minder goede dingen? 

Fragment 4.15 
Je moet weten hoe ze leven, ze leren kennen. Vaardigheden zijn gewoon goed 
luisteren, er achterkomen hoe deze persoon in elkaar zit. Wat zijn de goede en 
minder goede dingen? Minder goede dingen daarmee moet je rekening houden, want 
die kunnen vervelend worden.  

Waarnemen   
psychische 
verschijnselen  
ontvlambaar 
 

Fragment 4.16 
Minder goede dingen zijn: middelengebruik, ontvlambaarheid, er zijn veel adhd-ers 
met korte lontjes. 

werksituatie 
Contact 
inhoud 
naar de mensen toe 
bezoek 
 

Fragment 4.17 
Ik ben een paar keer bij K. thuis gaan kijken of hij lekker in bed lag, of het goed 
ging. En het ging best wel goed hoor. Overdag loopt hij nog rustig naar de kroeg om 
een glaasje ‘limonade’ te drinken. Maar Maria gaat echt met hem kennismaken en hij 
met haar, omdat het haar patiënt wordt. Hij heeft aangegeven dat hij graag naar 
een hospice wil heeft M. mij verteld. Hij wil een  rustig plekje en dat heeft Maria al 
geregeld.  
 

Werksituatie 
Algemeen 
Geen palliatieve zorg 

Fragment 4.18 
Een voorbeeld van een gesprek met een patiënt die oog in oog met dood staat, nee, 
in de palliatieve fase komen ze zelden hier, dit was de eerste keer. Meestal komen ze 
te overlijden door zelfmoord of een ongeluk.  

Waarnemen 
Zinloosheid/ 
Zinvoheid 
Gedichten over Jezus 
 

Fragment 4.19 
Maar er zijn wel patiënten waar je wel diepe gesprekken mee kunt hebben hoor. 
Bijvoorbeeld met een buitenslaper, ergens op het Radboud terrein, onder een 
afdakje slaapt hij, zei hij. Hij maakt gedichtjes van 16 regeltjes en die typt ie ergens 
op de bibliotheek en kopieert ze dan en verkoopt die dan. Hij schrijft gedichten over 
Jezus en haalt er van alles bij. Verhalen waar ik geen touw aan vast kan knopen. Dat 
is zijn zingeving dat hij er zo naar kijkt, zit dicht in de buurt van een psychose, maar 
misschien is het zijn manier om de wereld te zien. Ik heb er wat over opgeschreven, 
maar weet nu niet meer hoe het was zijn beleving. Wanen zit een gradatie lager, dat 
kan je meestal wel volgen al is de beleving die van een cliënt en niet van mij. 

werksituatie 
Contact 
Inhoud 
Welkom heten 
helpend 
Op gemak stellen  
 

Fragment 4.20 
Mijn houding is: ‘Welkom!’, helpend, uitnodigend vooral. In een reguliere praktijk is 
het vanzelfsprekender, hier doe je meer, je probeert ze echt op hun gemak te 
stellen. Dan moet ik alleen oppassen dat mijn laptop niet weg is. Maar tot nu toe is 
het altijd goed gegaan hoor. Ik stel een patiënt op z’n gemak en haal koffie. 
 

Omgaan  Fragment 4.21 
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Hoe? 
Zingevingbronnen 
aanboren  
Motiveren 
Bijvoorbeeld dmv 
muziek 
Beeld nodig 

Ik stel veel vragen om wil graag weten hoe hun leven eruit ziet en om te ontdekken 
met welke dingen ik nog wel iets mee kan of die ze nog wel kunnen. Bijvoorbeeld 
iemand die mooi klassiek gitaar speelt, dan vraag je later: speel je nog? of nou ja, je 
zoekt iets om contact te maken, maar je gebruikt het ook voor het contact, maar 
ook om te kijken: waar zitten je goede kanten?  Daar kun je dan iets uit putten wat 
voor jou belangrijk is. Als je muziek kan maken dan is er in ieder geval iets dat je 
trekt, wat je misschien net even wat vrolijker kan maken, dat kan je een fijn gevoel 
geven. De kennis van de persoon kan ik op andere momenten inzetten om hem in 
een positievere mood te krijgen. Dan vraag ik: Speel je nog? Wat speel je? Doe je 
het samen? Dat moet je doen joh, pak dat ding weer! Ik probeer ze te motiveren als 
ik denk dat het positief kan zijn. Zo probeer je het uit, je moet van nature 
nieuwsgierig zijn. Wat is het voor een persoon? Los of ik hem aardig vind of niet.  

Werksituatie 
Samenwerken 
Andere 
beroepsgroepen 
Begeleiding MO 
plan maken 

Fragment 4.22 
Of ik vraag de begeleiding voor samenwerking, want die zien hen veel en dan kan je 
een plannetje maken, als de persoon  blijft komen hoor, bijvoorbeeld in verband met 
alcoholgebruik.  
Er was bijvoorbeeld een patiënt met een alcoholprobleem en hij had een kindje dat 
onder jeugdzorg viel, en die hij niet mocht zien zolang hij alcohol gebruikte en hij 
vond dit heel erg. Hij wilde een bewijs dat hij er van af kon. Maar de Verslavingszorg 
wilde hem niet helpen, nou, er zijn allerlei redenen waarom die dat niet wil, of ze zijn 
onbeschoft geweest, of aan de drugs, toen zeiden we ok, er is een middel waarmee 
we het kunnen proberen, maar ik wil eerst weten of je nieren en je lever goed zijn. 
We zijn met hem gestart en ik had met zijn huisarts afgesproken dat ik de 
gesprekken zou voeren. Hij heeft het 3 maanden volgehouden en was clean, maar 
toen was hij weer genezen, waarom weet ik niet. Of het nog wat opgeleverd heeft 
voor het kind dat weet ik niet. Voor zijn gevoel heeft hij in ieder geval bewezen dat 
hij het kon.  
 

 

Omgaan 
Belemmerend 
weinig aandacht 
spiritueel model als 
handvat 

Fragment 4.23 
Ik werk denk ik vanuit het middelste, het bio-psychosociale model, maar spiritueel 
zou ook kunnen. Ik ben er gewoon niet genoeg mee bezig geweest om een 
spiritueelmodel als handvat te gebruiken denk ik. Maar het contact komt in de buurt 
van het spirituele, de ene keer meer dan andere. Dat er eindelijk eens iemand een 
half uur de tijd voor je neemt dat komt in deze groep ook niet altijd voor. Ze worden 
vaak weggekeken. 

  

Werksituatie 
Samenwerken 
Andere 
beroepsgroepen 
Politie en 
verpleegkundige 
Bingo 

Fragment 4.24 
Wij werken veel samen met de politie, geweldige politie in Nijmegen. Twee 
wijkagenten die iets hebben met dak- en thuislozen. Ze hebben een bingo 
georganiseerd voor ze. Ik ben ook gegaan. De verpleegkundige ging er verkleed 
heen verkleed als heks om koffie in te schenken. 
 

Persoon 
Motivatie 
werk 
Contact met mensen 
Iets voor kwetsbaren 
doen 

Fragment 4.25 
Wat mij enthousiast maakt is niet zo zeer het resultaat, dat kom je ook niet veel 
tegen op mijn werk. Ja, contacten met mensen is het belangrijkste. Ik zou het heel 
erg vinden als ik geen contacten had met niet alleen patiënten, maar ook 
hulpverleners. Die zal ik blijven opzoeken. het is denk ik de interactie en dat je 
samen iets kan maken waar de wereld beter van wordt, dat speelt wel een beetje 
mee, en ook wel mijn gevoel, als ik voor iemand iets kan betekenen geeft mij dat 
een goed gevoel. Misschien wel heel egoïstisch maar het is wel zo. Dat heb ik ook 
nodig.  
 
 
 

Persoon 
bronnen 
iets voor ander doen 
 

Fragment 4.26 
Ik wil iets doen voor mensen die aan rand van samenleving zitten. Daar ben ik altijd 
mee bezig geweest. Het leven is niet alleen genieten voor mij, mijn invulling is niet 
bridgen en theedrinken. Geef mij maar iets te doen, iets voor anderen doen.  

Persoon 
Rel./Levensbeschou- 
wing 
Katholiek 
Protestants 
Oecumenisch  

Fragment 4.27 
Ik ben van huis uit katholiek en heb er wel veel van meegekregen. Eind middelbare 
school ben ik in een oecumenische groep gaan zitten en in mijn studententijd ook 
naar een protestanten groep gegaan, dat was niet veel anders. Nu ben ik in een 
parochie in de buurt terechtgekomen ‘Samen op weg’ die heel oecumenisch denkt..  
 

Persoon 
Rel./Levensbeschou-
wing 
Levensvragen 
gekoppeld aan geloof 

Fragment 4.28 
Levensvragen zijn voor mij makkelijk aan mijn geloof te koppelen, zo ben ik 
opgevoed. Naarmate je ouder wordt, val je er ook meer op terug op oude patronen , 
dat denk ik wel. Dan ontdek je: de katholieke kerk heeft ook leuke dingen. Geloof 
speelt mee en zal belangrijker voor me worden naarmate ik ouder word. 
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Persoon 
Rel/Levensbeschou-
wing/ 
Religieus 
af en toe kerk 

Fragment 4.29 
Ik geloof zeker wel dat ik religieus ben en ga ook af en toe naar de kerk, ik breng al 
33 jaar een krantje rond in de wijk (lacht). Dan doet mijn man ook mee. Een lange 
tijd was het op een heel laag pitje, ik was er niet echt mee bezig. Maar we hebben 
wel onze kinderen katholiek opgevoed.  

Omgaan 
Belemmerend 
Niet vaak over geloof 
Islam moeilijk 

Fragment 4.30 
Ik heb het niet vaak over het geloof met mijn patiënten. Ze beginnen er zelf ook niet 
over. Veel patiënten zijn moslims en dan is het ook moeilijk over geloof te spreken 
en advies te geven omdat ze een andere geloofsbeleving hebben in hun cultuur.  
Die ken ik niet en dan ben ik bang verkeerd te adviseren. 

Waarnemen 
Psychische 
verschijnselen 
Depressie  
Laag zelfbeeld 
eenzaamheid 

Fragment 4.31 
De Schizofrenen is een hele moeilijke groep, die nemen geen medicijnen en dan 
verslechtert hun toestand, en een groep die er tegen aan zit, je ziet heel veel 
depressie, veel lijden aan depressie en sommigen ook aan bipolaire stoornis, 
depressie en dan weer alle kanten opvliegen, manisch en adhd zie je heel veel. 
Autisme is ook een grote groep, he en een tussengroep, die net disfunctioneert op 
school en het dan net redt, maar toch niet mee kunnen in het dagelijks leven. En de 
een die haalt het net en de ander net niet.  
En dan heb je de groep dat zijn de aspergen, die zijn bijna onmogelijk in het sociaal 
gedrag. Dat is allemaal psychiatrie. Dan heb je de mensen met 
persoonlijkheidsstoornissen, dit is weer anders. Veel zijn absoluut a-sociaal. 
Narcistische, die kun je ook niet goed helpen, die weten het vaak toch beter. Ze 
halen hulp binnen, maar doen er niks mee. Dus psychische verschijnselen, ja, 
depressie, en over het algemeen hebben ze een laag zelfbeeld, lijden aan 
eenzaamheid, ze zitten daar wel in een groep, maar het is een groep met 
gebruiksaanwijzing.  
 

Werksituatie 
Patiënten 
Verloop van dag 
 
 

Fragment 4.32 
En kijk op die nachtopvang is het zo, ze komen binnen, krijgen een bed en ze 
kunnen vanaf 5 uur binnen komen en krijgen te eten. Om tien uur moeten ze dan 
ook binnen zijn en voor tienen moeten ze de volgende ochtend eruit, zonder ontbijt. 
Daar moeten ze zelf voor zorgen. Dan gaan ze de straat op, behalve degenen die 
heel goed functioneren, die krijgen een taak, boodschappen doen, op de bel letten 
en mogen binnen blijven, een bevoorrechte positie dus. En als het nog veel beter 
gaat gaan ze naar begeleid wonen. Maar velen zijn voor die tijd al eruit gegooid, 
omdat ze te veel rotzooi gebruiken, want ze drinken en roken gewoon door. Je wilt 
niet weten hoeveel bier daar naar binnen wordt geschoven elke dag. 

Waarnemen 
Psychische 
verschijnselen 
Vermoeden: angst 

Fragment 4.33 
En heel veel mensen hebben heel veel angst, maar zeggen het niet, heel veel 
slaapproblemen, ze liggen wakker van allerlei angsten. Ik heb nooit gevraagd waar 
ze nou precies angst voor hebben. Ze hebben veel stress meegemaakt, politie achter 
ze aan, inbraken, en dan komen ze in een gevangenis terecht, waar ze ook bedreigd 
worden. Een aantal is verkracht. Ik kan me voorstellen dat ze angst hebben om te 
leven, maar ik heb het ze nooit horen zeggen en ik heb er niet naar gevraagd. 

Waarnemen 
Zinloosheid/ 
zinvolheid 
Nutteloosheid 
Dit is het niet 

 

Fragment 4.34 
Een aantal wil graag weer op de rit komen en dan voelen ze wel hoe nutteloos het 
leven is dat ze nu leiden, en dat het tot niks leidt. Op een gegeven moment raken ze 
gewend aan het wereldje en heeft het ook nog zijn leuke kanten, maar er komt ook 
bij sommigen een moment dat ze denken: maar dit is het niet. Dan zou je ze moeten 

helpen voordat ze in een gat vallen en daar in blijven. Er is man, gokverslaafd, heeft 
enorme schulden, 2 ton schuld.  De schuldsanering heeft geen zin, instanties doen 
het niet, het heeft allemaal geen zin. Je komt nooit op het punt dat ze zeggen ‘wij 
schelden het kwijt’, de schuld is te groot. Dus die laten ze mooi staan. Maar hij komt 
er ook niet uit. En hij blijft doorgokken, want hij wil een prijs winnen en weggaan, 
naar het buitenland.  

Waarnemen 
Psychische 
verschijnselen 
schaamte 

Fragment 4.35 
En veel schamen zich, dat is ook de reden waarom ze niet naar hun eigen huisarts 
gaan. Maar ja, je bent er nu eenmaal en je moet door. 

 
 

Waarnemen 
Vrijheid/verantw. 
schuld buiten zichzelf 

Fragment 4.36 
Ze zoeken de schuld buiten zichzelf.  

Waarnemen 
Psychische 
verschijnselen 
Woede  
 

Fragment 4.37 
Ja, woede en je  hoeft maar net iets verkeerds te triggeren, en dan gaan ze los, 
maar dan weet je niet waarom. Je kunt vaak niet iets doen dan voor iemand, dan 
willen ze het ook niet. En je moet op je hoede zijn als arts.  

Waarnemen 
Psychische 

Fragment 4.38 
Moedeloosheid, ze zeggen het niet zo, maar ze zijn levensmoe, ze zeggen wel hoe 
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verschijnselen 
moedeloosheid 
agressie 
 

moet het nou verder? ze draaien het om in de actievere vorm, naar een 
agresssievere vorm en zeggen: Er moet nu eens een eind aan komen, ik moet hier 
weg, het benauwd me, al die rook hier.  
 

Waarnemen 
Belemmerend 
Zinvragen niet herkend 

Fragment 4.39 
Ik ga mee in hun beleving, maar nou je het zo zegt, het is een zingevingvraag, maar 
ik heb het nooit zo gezien eigenlijk. Hoe kan ik ze helpen om daar iets mee te doen? 
Hoe moet dit nou verder? dit soort vragen. (hele lange stilte) 
 

Waarnemen 
Zingevingvragen 
Geen waarom vragen 
Beginfase achter de 
rug 
gewenning 

Fragment 4.40 
Ze stellen geen waaromvraag. De beginfase in medische wereld dat je diagnose 
krijgt, maar het is bij een dakloze een sluipend proces, je wordt niet van de een op 
de andere dag dakloos. Als ze bij ons komen zijn ze er al aardig aan gewend, Ze 
hebben het zien aankomen in de meeste gevallen dat het mis zou gaan, dan lopen 
ze even met de ziel onder de arm door stad zonder iets, maar dan wijst iemand ze 
de weg naar een slaapplaats. Er gaat een heel heel traject aan vooraf voordat het 
zover komt en een hoop ellende. Je wordt niet alleen dakloos, omdat je geen dak 
meer hebt. Er gebeurt iets in je leven  waardoor je ineens de grond onder je voeten 
wegzakt, dat is zo, bv uit huis gezet door een relatie dat stuk loopt. Dan lopen ze 
een paar dagen op straat of gaan naar een andere stad. Na een paar dagen denken 
ze, ja Pietje die zei dat je daar eens kunt proberen. Dan moeten ze zich oriënteren 
hoe de daklozenwereld eruit ziet, hoe het werkt, bij Albert Hein zitten, of de bieb. 
Niet bij V&D zitten….Als ze bij ons komen hebben ze die beginfase al achter de rug. 
 

Waarnemen 
Vrijheid/ 
Verantwoordelijkheid 
Soms 
verantwoordelijkheid: 
kinderen, vrouw 

Fragment 4.41 
Verantwoordelijkheid hebben ze wel als ze kinderen hebben. Dan Als ze kinderen 
hebben kan het een ander verhaal worden. Dan maken ze zich zorgen over hun 
kinderen. Maar daar moet je wel naar vragen anders hoor je het niet. Of ze hebben 
nog een vrouw, en willen er toch nog wat van maken, daar zit wel wat in. Daar kan 
de verantwoordelijkheid een rol spelen. 
 

Herkennen 
Zingevingvragen 
Overleven  
Meerderheid geen 
waarom vragen 
Leven met de dag 
 

Fragment 4.42 
Ze zijn niet bezig met hoe lang heb ik nog enz. Daar zijn ze gewoon helemaal niet 
mee bezig. Ze leven echt bij de dag. Ze moeten bedenken hoe ze aan geld moeten 
komen en dan ga je ook dingen doen die niet goed zijn en dan zit je weer vast. Je 
bent de hele dag bezig met overleven, wat niet wil zeggen dat een klein aantal niet 
verder denkt. Een aantal denkt verder, zeker op momenten dat ze ergens warm 
binnen zitten en dat ze zich goed realiseren dat het ook anders kan. Met deze 
vragen gaan ze naar Titus Brandsma kapel, daar kunnen ze knutselen, krijgen ze 
soep een broodje en aai over hun bol, kunnen praten als ze willen, ze voelen zich 
erg thuis daar. Daar hoor je het meest dit soort dingen. Dat is een wat ontspannere 
sfeer dan wat wij kunnen bieden. Die opvangmogelijkheden buiten het medisch 
circuit zijn heel belangrijk voor ze Itt tot wat de opvang doet.  
 

Waarnemen 
Zinloosheid/zinvolheid 
Schuilen in MO 

Fragment 4.43 
Wat ze in de opvang van de verslavingszorg doen is kaarten, tv kijken, zitten droog, 
kunnen er hun dag mee doorkomen, maar het is schuilen. Er wordt verder niets 
gedaan. Zonde dat daar niet meer gebeurt. Daar zou je ze wat warmte moeten 
bieden om ze een stapje verder te krijgen. Maar zolang ze daar alleen functioneel 

worden benaderd…ja… 

Waarnemen 
Zinloosheid/zinvolheid 
Zinbeleving 
Activiteit 
Genieten 
Doorbreken 
eenzaamheid  

Fragment 4.44 
Vervreemding komt voor, dan leeft iemand afgezonderd en ik heb ooit iemand 
opgezocht in een caravan, hij woonde afgelegen en had nooit bezoek. Maar dat is 
een uitzondering. Als er een activiteit georganiseerd wordt zie ik ze echt genieten. 
Dat vinden ze echt leuk. Er is eindelijk weer iets waar je van kan genieten, er is niet 
zoveel anders. Ze beleven weer eens wat. Sommigen maken muziek (vooral de 
intelligenten), ze sporten. We motiveren ze te gaan sporten. Er is een café waar je ‘s 
middags kan gaan zitten, kopje koffie, kleine dingen die voor mensen die alleen zijn 
belangrijk zijn.  

 

Waarnemen 
Verwachting  
Medisch 
Gehoord 
begrip 
steun 
 

Fragment 4.45 
Van mij als arts verwachten ze iets medisch  in eerste instantie, maar dan komen ze 
een arts tegen die ook geïnteresseerd is in hun sociale context. en de meesten 
verwachten het niet. Er is mond tot mond gebabbel, ga eens praten met… ja, dat 
denk ik wel. Ze willen graag dat er naar hun geluisterd wordt. Begrip en steun 
verwachten ze ook.  
 
 

Waarnemen 
Verwachting 
Beeld tante 

Fragment 4.46 
Het beeld dat ze van mij hebben is: tante. Ik vind het prima.  
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Waarnemen 
Belemmerend 
Niet herkennen 
signalen en daarom 
misschien ook zinvraag 
niet 

Fragment 4.47 
Ik denk dat ik signalen niet herken, omdat ik er niet zo mee bezig ben en de 
zinvragen herken ik dan niet. Ik kijk in eerste instantie naar iets medisch en dat is 
het ook vaak, maar het kan ook zijn dat dingen gewoon te veel voor ze zijn.  
 
 

Waarnemen 
Vrijheid/verantwoor-
delijkheid 
Externaliseren schuld 
niet te overzien 
 
 

Fragment 4.48 
Wat me ook opvalt van de signalen is veel van ‘dat hebben ze me aangedaan, ja, het 
is allemaal misgegaan in hun leven, daar hebben ze zelf ook natuurlijk veel mee van 
doen, maar dat kunnen ze vaak niet meer bedenken, maar er is ook veel misgegaan. 
Het is een berg en daar kun je niet meer doorheen kijken.  
Ik ga wel doorvragen om ergens achter te komen. Ik vraag er omheen. Wat zijn je 
contacten? Wat gaat er mis? Wat zou het kunnen zijn? Non verbaal gedrag is heel 
belangrijk. Emotionele signalen, als woede valt sowieso op. Dan heb je de mensen 
die je stralend tegemoet treden, pas op, dat zijn vaak de meest depressieve. De 
somberheid en radeloosheid, machteloosheid vallen mij het meeste op. 
 

Waarnemen 

Bevorderend 
Info opzoeken 

Fragment 4.49 

Lange stilte…….Ik zou er meer over op moeten gaan zoeken om zinvragen en 
levensvragen te herkennen. 
 

Waarnemen 
Belemmerend 
Onkunde  
Wat zijn levensvragen? 

Fragment 4.50 
Mijn onkunde bemoeilijkt het herkennen, dat ik niet weet wat hun levensvragen zijn, 
die er ongetwijfeld zijn…. (hele lange stilte) 
 

Omgaan 
Belang 
Als ander het wil 
Aandacht geven 
bemoedigen 
troosten 

Fragment 4.51 
Als de ander het wil, ja, dan vind ik zingeving van belang en wil ik op de 
zingevingvraag wel ingaan. Ik heb bijvoorbeeld lange tijd met prostituees gewerkt in 
de tippelzone. We hadden bij hun het spreekuur. Daar kwamen een aantal dingen 
naar boven, we vroegen veel om die wereld te leren kennen, veel zijn verslaafd. Zo 
triest, zo uitzichtloos voor deze vrouwen. Ze komen niet van hun verslaving af en 
dus gaat de prostitutie door.  Nu gaan ze niet meer naar de tippelzone, maar naar 
schoonheidssalons en eroszaken. Daar heeft de GGD geen controle meer op en wij 
ook niet. We hebben hun veel aandacht gegeven. Ze gingen zelden naar hun 
huisarts. Zij hadden vragen, medische vragen, maar wij hebben ze ook veel kunnen 
troosten vooral, over hun bol aaien, door naast ze te gaan staan en ze te stimuleren 
in de goede dingen. Maar ook wat heb je een leuk bloesje aan! Wat heb je zondag 
gedaan? Dat kan het begin van een gesprek zijn. Aandacht geven. Bemoedigen. En 
ze kwamen wel terug.  
 
 

Omgaan 
Belemmerend 
Neemt er weinig tijd 
voor 

Fragment 4.52 
Ja, heb ik wel voldoende ruimte, hangt natuurlijk wel af van hoe het spreekuur gaat, 
maar als het wat rustiger is, …ik zou er meer tijd voor kunnen nemen wel. Daarom is 
dit ook goed, want dan word ik er weer eens met mijn neus op gedrukt. 
 

. 

Omgaan 
Belemmerend 
Meer kennis nodig 

Fragment 4.53 
Ook bij het omgaan heb ik meer kennis nodig.  

  

Omgaan  
Belemmerend 
Loop ik er voor weg? 
angst 

Fragment 4.54 
Het kan ook zijn dat ik voor zingeving wegloop. Ik zou ook meer zingeving voor 
mezelf kunnen bedenken. Ik ben echt een doe mens en stilstaan vind ik dan een 
beetje moeilijk, ik word er een beetje angstig van. 
 

 

Omgaan 
Hoe? 
Spontaan, niet bewust 
met zingeving bezig 
 

Fragment 4.55 
Maar misschien ben ik wel meer bezig met zingeving dan ik denk, maar ik ben me er 
niet echt bewust van en dat is jammer.  Ik doe het spontaan.  

Omgaan 
Contextgebonden 
Doelgroep verleidt arts 
tot (simpele) zingeving 
Staat open 

Fragment 4.56 
Ik word ertoe verleid door de patiënten om aan zingeving te doen. Er kwam een keer 
een huisarts op bezoek bij ons en gaf vijf mogelijkheden om aan zingeving te doen. 
En toen dacht ik oh als dat het is dan doe ik de hele dag aan zingeving. Bij deze 
groep kom je eerder toe aan zingeving, ze staan er veel meer open voor, maar wel 
simpel, aangepast aan hun belevingswereld. 
 

Werksituatie Fragment 4.57 
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Contact 
inhoud 
Verplaats me in ander 
Meegaan met wanen 

Ja, ik verplaats me in hun perspectief. Ik ga mee ook in hun waanwereld, wat soms 
heel moeilijk is, maar ik ben soms de enige die met een patiënt praat en daarom blijf 
ik daar mee doorgaan. 
 

Werksituatie 
Samenwerken 
Andere 
beroepsgroepen 
verpleegkundige 
politie 
verslavingszorg 
begeleiding MO 
GGGZ 
 

Fragment 4.58 
Ja, overleg met andere beroepsgroepen is heel belangrijk. We werken veel samen 
met de politie, verslavingszorg, met de begeleiding van MO, met de GGGZ, 
verslavingszorg, verpleegkundige. 
 

Werksituatie 
Samenwerken 
Overleg 
Zingevingvragen aan 
de orde  

Fragment 4.59 
Zingevingvragen en verhalen van patiënten komen wel langs in het overleg, wanneer 
patiënten worden besproken. De verpleegkundige heeft dan veel informatie over de 
cliënten of we vragen het bij de politie. Dan wordt er gekeken wat de volgende stap 
is.  

Werksituatie 
Samenwerken 
Doorverwijzen 
Gv bijna nooit 
Wel goed idee 

Fragment 4.60 
Nee, doorverwijzen naar een geestelijk verzorger dat komt bijna niet voor, omdat we 
eigenlijk geen contact hebben met geestelijk verzorgers. Maar het is wel een goed 
idee. We zouden de pastor eens uit moeten nodigen.  
 

Omgaan 
Belemmerend 
Weinig aandacht 
huisartsenopleiding 

Fragment 4.61 
Ja, aandacht voor zingeving tijdens de huisartsenopleiding zou veel meer moeten 
gebeuren. Het gaat toch om het welzijn van mensen. 
 

Behoefte bijscholing 
Ja 
Lezen 
voorbeelden 

Fragment 4.62 
Ja, ik heb wel behoefte aan bijscholing. 
Ja, ik zou erover willen lezen, voorbeelden willen horen ter inspiratie. 
 

Omgaan 
Belemmerend 
Taal 
prostituees uit 
buitenland 

Fragment 4.63 
Taal kan een probleem zijn, bv bij buitenlandse prostituees.  
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Bijlage 3. Schema vier gelabelde interviews  

 
1.1. Werksituatie Algemeen Vanaf studententijd Pauluskerk  MO 
1.7. Werksituatie Algemeen Pauluskerk 90% zonder verblijfstitel MO verzekerbare onverzekerden 
1.9. Werksituatie Algemeen Pauluskerk Bekende plek 
1.10. Werksituatie Algemeen Patiënten Dossiervorming  
1.11. Werksituatie Algemeen Patiënten Duur contact wisselt 
2.1. Werksituatie Algemeen Praktijk 4 jaar 
2.3. Werksituatie Algemeen MO Kerke Prostitutiezone straat of park 
2.5. Werksituatie Algemeen Inloopspreekuren 
2.9. Werksituatie Algemeen Vaste kern 50 man 
2.16. Werksituatie Algemeen Intake 40 min Consult zeker 20 min 
2.18. Werksituatie Algemeen Zorgplan werkt niet echt Zwervend bestaan 
3.1. Werksituatie Algemeen Huisarts 30 jaar 
3.2. Werksituatie Algemeen Praktijk Havenzicht in MO Rotterdam 
3.5. Werksituatie Algemeen Ziekenboeg 20 bedden in MO 
4.4. Werksituatie Algemeen Werkzaam 3 jaar  
4.18. Werksituatie Algemeen Geen palliatieve zorg 
3.7. Werksituatie  Algemeen Wonend 30 uitgezworven zwervers gebrek verpleegbedden 
4.9. Werksituatie  Algemeen Psychiatrie veel 2/3 buitenslaper 1/3 onverzekerd Helft illegalen 
 
 
1.12. Werksituatie  Patiënten Ziekte alle stadia 
2.8. Werksituatie  Patiënten Ziekte alle stadia 
3.9. Werksituatie  Patiënten Ziekte alle stadia 
4.2. Werksituatie  Patiënten Ziekte alle stadia 
3.4. Werksituatie  Patiënten Heroïne naar coke Onrust 
4.11. Werksituatie  Patiënten In tehuizen Ingrijpende gebeurtenis Drank en drugs Uithuiszetting 
4.32. Werksituatie  Patiënten Verloop dag 
 
1.8. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Detentiecentra GGD 
2.2. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen MO Medewerkers Gemeente Kerken Verslavingszorg 
4.3. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Begeleiding MO 
4.22. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Begeleiding MO Plan maken voor patiënt  
4.24. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Politie en verpleegkundige 
4.58. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Politie Verslavingszorg Begeleiding MO GGGZ 
1.55  Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Geestelijk Verzorger Straatdokter is actief GV 

2.57. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Geestelijk verzorger (islam) Hoe aanpakken? 
1.6. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Verpleegkundige Aanwezig 
2.4. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Verpleegkundige Meeste contact zingevingvragen 
3.3. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Verpleegkundige Effect spreekuur groter  
3.6. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Verpleegkundige team 
3.43. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Verpleegkundige onmisbaar 
4.6. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Verpleegkundige Aanwezig Rondlopen vragen  
4.8. Werksituatie Samenwerken Andere beroepsgroepen Verpleegkundige gaat naar plekken Troosten 
 
1.9. Werksituatie Samenwerken Doorverwijzen Ziekenhuis  
2.7. Werksituatie Samenwerken Doorverwijzen GGZ  
1.54. Werksituatie Samenwerken Doorverwijzen Geestelijk Verzorger Weten zelf de weg  
2.58. Werksituatie Samenwerken Doorverwijzen Geestelijk Verzorger Vaak 
2.59. Werksituatie Samenwerken Doorverwijzen Geestelijk verzorger Radboud Kerk Diaconie Moskee 
2.60. Werksituatie Samenwerken Doorverwijzen Geestelijk verzorger Chronisch zieken Algemeen ook 
3.37. Werksituatie Samenwerken Doorverwijzen geestelijk verzorger Pastor Imam 
3.50. Werksituatie Samenwerken Doorverwijzen Geestelijk verzorger Patiënt moet initiatief nemen 
4.60. Werksituatie Samenwerken Doorverwijzen Geestelijk verzorger Bijna nooit Goed idee 
 
2.53. Werksituatie Samenwerken Overleg Must Ieder eigen insteek  
2.54. Werksituatie Samenwerken Overleg Afstemming zingeving soms Niet structureel 
2.55. Werksituatie Samenwerken Overleg Thema zingeving inbrengen Goed idee 
3.44. Werksituatie Samenwerken Overleg Zingevingvragen met verpleegkundigen besproken 
3.46. Werksituatie Samenwerken Overleg Palliatieve team Zingeving ter sprake  
4.59. Werksituatie Samenwerken Overleg Zingevingvragen aan de orde 
 
1.13. Werksituatie Contact Vragen stellen Beeld Wat is je vraag? 
1.16. Werksituatie Contact Vragen stellen Beeld Verbondenheid Draagkracht Drugsverleden 
2.15. Werksituatie Contact Vragen stellen Beeld psychisch sociaal lichamelijk 
2.32. Werksituatie Contact Vragen stellen Beeld krijgen waar behoefte ligt Inzetten 
2.41. Werksituatie Contact Vragen stellen Beeld Religie/Levensbeschouwing Later inzetten 
3.36. Werksituatie Contact Vragen stellen Beeld Religie/Levensbeschouwing Eindfase 
4.10. Werksituatie Contact Vragen stellen Beeld Verslaving Eenzaamheid Med. achtergrond  



 Thesis, (t)Huisloos bij de straatdokter, december 2014 
 

108 

 

2.35. Werksituatie Contact Vragen stellen Waar bent u bang voor? 
1.47. Werksituatie Contact Vragen stellen Wat betekent het voor u? 
2.36. Werksituatie Contact Vragen stellen Brengt zingevingvragen Hoe zit het met boosheid? Wat geeft u zin? 
2.37. Werksituatie Contact Vragen stellen Om tot zingevingvragen te komen 

4.12. Werksituatie Contact Vragen stellen Hoe gaat het? Ingang zoeken 
 
1.18. Werksituatie Contact Inhoud Ander voelt zich gehoord iets voor ander betekenen 
1.30. Werksituatie Contact Inhoud Op verantwoordelijkheid wijzen Balans vinden 
1.36. Werksituatie Contact Inhoud Aanspreken op verantwoordelijkheid Wat kan ik voor je betekenen? 
1.17. Werksituatie Contact Inhoud Verbondenheid is spiritualiteit lichaam 
1.21. Werksituatie Contact Inhoud Verbondenheid in het contact 
2.10. Werksituatie Contact Inhoud Aansluiten context patiënt  
2.11. Werksituatie Contact Inhoud persoonlijk interesse tonen Gehoord voelen  
2.12. Werksituatie Contact Inhoud Bemoedigen Van positieve uitgaan 
2.14. Werksituatie Contact Inhoud Ander gevoel Ik tel Ik kan iets Ik ben iets waard Ander is blij met mij 
3.10. Werksituatie Contact Inhoud Levenssituatie en woonsituatie erbij betrekken  
4.5. Werksituatie Contact Inhoud Naar mensen toegaan Schouderklopje Vertrouwensband Ogen oren nodig 
4.13. Werksituatie Contact Inhoud Er naast zitten Tante Balans vinden Ervaring Niet bewust Het werkt 
4.17. Werksituatie Contact Inhoud Naar mensen toe Op bezoek buiten spreekuur Ligt hij lekker? 
4.20. Werksituatie Contact Inhoud Welkom heten Uitnodigend Helpend Op gemak stellen Koffie 
4.57. Werksituatie Contact Inhoud Verplaatsen in ander Meegaan ook met wanen 
 
1.15. Werksituatie Contact Vaardigheden Geduld geen allergie oneigenlijk gebruik voorzieningen 
2.17. Werksituatie Contact Vaardigheden Flexibel in benadering Communicatie op verschillende niveaus 
3.11. Werksituatie Contact Vaardigheden Niet aanvallen en oordelen i.v.m. continuïteit zorg Komen terug 
3.42. Werksituatie Contact Vaardigheden Flexibel Benadering kiezen op het moment zelf 
4.15. Werksituatie Contact Vaardigheden Leren kennen Goede en minder goede dingen Goed luisteren 
 
 
1.22. Persoon Religie/Levensbeschouwing Protestants opgevoed Hier en nu Elkaar raken 
1.2. Persoon Religie/Levensbeschouwing Mindfullness 
2.22. Persoon Religie/Levensbeschouwing Altijd katholiek 
2.20. Persoon Religie/Levensbeschouwing Zingevingvragen gesteld in het licht van geloof 
3.15. Persoon Religie/Levensbeschouwing Zingevingvragen met geloof te maken 
3.16. Persoon Religie/Levensbeschouwing RK Niet zo aan kerk gebonden Zingevingvragen belangrijke thema’s 
3.17. Persoon Religie/Levensbeschouwing Religieus maar niet meer gebonden aan RK kerk 
4.27. Persoon Religie/Levensbeschouwing Katholiek Protestants Oecumenisch 
4.28. Persoon Religie/Levensbeschouwing Zinvragen en levensvragen zijn gekoppeld aan geloof 
4.29. Persoon Religie/Levensbeschouwing Religieus Af en toe naar kerk 
 
1.3. Persoon Motivatie werk Klik wederzijds 
1.4. Persoon Motivatie werk Dak- en thuislozen zinvol bestaan Niet hopeloos 
1.5. Persoon Motivatie werk Wat kan ik voor ander betekenen Zij geven betekenis Communicatie 
1.18. Persoon Motivatie werk Iets voor ander betekenen Ander voelt zich gehoord 
2.19. Persoon Motivatie werk Contact met mensen Iets voor ander betekenen Contact collega’s  
3.12. Persoon Motivatie werk Kleine successen 
3.14. Persoon Motivatie werk Kleine successen zingevend 
4.1. Persoon Motivatie werk Iets willen betekenen voor dak- en thuislozen 
4.25. Persoon Motivatie werk Contact met mensen iets voor kwetsbaren doen 

 
1.19. Persoon Bronnen Sport gezin Hier en nu 
1.20. Persoon Bronnen Geluk en rust in jezelf vinden (mindfulness) 
2.21. Persoon Bronnen Evangelie Goede leven Liefde Ander gevoel ik tel  
3.18. Persoon Bronnen Patiënten Collega’s Erkenning  
4.26. Persoon Bronnen iets voor anderen doen  
 
1.23. Waarnemen Psychische verschijnselen Gehele psychiatrie Relatief minder begaafdheid 
2.6. Waarnemen Psychische verschijnselen Komen er niet voor  
2.13. Waarnemen Psychische verschijnselen Laag zelfbeeld Alles mislukt 
2.23. Waarnemen Psychische verschijnselen Angst Eenzaam Laag zelfbeeld Depressief persoonstoornissen  
2.28. Waarnemen Psychische verschijnselen Eenzaamheid Vervreemding 
2.34. Waarnemen Psychische verschijnselen Signalen Somberheid Angst  
2.36. Waarnemen Psychische verschijnselen Signalen boosheid 
3.19. Waarnemen Psychische verschijnselen Eenzaamheid Depressie Agitatie Gevoel verlaten en afgewezen  
3.24. Waarnemen Psychische verschijnselen Vervreemding 
4.16. Waarnemen Psychische verschijnselen Ontvlambaar 
4.31. Waarnemen Psychische verschijnselen Eenzaamheid Depressie Laag zelfbeeld  
4.33. Waarnemen Psychische verschijnselen Vermoeden: Angst 
4.35. Waarnemen Psychische verschijnselen Schaamte 
4.37. Waarnemen Psychische verschijnselen Woede 
4.38. Waarnemen Psychische verschijnselen Agressie Moedeloosheid 
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1.26. Waarnemen Isolement/verbondenheid Eenzaamheid Onvermogen duurzame relatie 
1.29. Waarnemen Isolement/Verbondenheid Eenzaamheid heftige emoties 
1.31. Waarnemen Isolement/Verbondenheid Net werk op proef Geen ontwikkeling 
1.33. Waarnemen Isolement/Verbondenheid Huisje Boompje Beestje Zoeken  

2.24. Waarnemen Isolement/Verbondenheid Isolement Contact lotgenoten  
2.29. Waarnemen Isolement/Verbondenheid Berusten Zo is het nu eenmaal  
3.20. Waarnemen Isolement/Verbondenheid Isolement Op 7 fronten ingestort 
 
 
1.34. Waarnemen Vrijheid/Verantwoordelijkheid Psychische verschijnselen Externaliseren schuld 
3.23. Waarnemen Vrijheid/Verantwoordelijkheid Psychische verschijnselen Externaliseren schuld 
4.36. Waarnemen Vrijheid/Verantwoordelijkheid Psychische verschijnselen Externaliseren schuld 
4.41. Waarnemen Vrijheid/Verantwoordelijkheid soms als er kinderen zijn 
4.48. Waarnemen Vrijheid/Verantwoordelijkheid Veel misgegaan Berg kun je niet doorheen kijken 
 
 
1.28. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinbeleving Kunstzinnige dingen maken 
1.32. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinbeleving Krantenleesproject MO 
1.35. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinbeleving Verbondenheid 
1.37. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinbeleving Levensbeschouwing God Overgave 
1.39. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinbeleving Activiteiten in MO Verbondenheid 
1.40. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinbeleving Levenswending Vrijwilliger in MO geworden 
2.20. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinbeleving Levensbeschouwing Referentiekader Bron 
2.26. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinbeleving Ander helpen Natuur beschermen 
2.30. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinbeleving Levensbeschouwing God steunt 
3.25. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinbeleving Activiteit Eergevoel  
4.19. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinbeleving Schrijven gedichten over Jezus 
4.44. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinbeleving activiteiten Genieten Doorbreekt eenzaamheid 
 
3.21. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinloosheid Zoekt ongelukken op Het heeft geen zin Suïcides 
4.34. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinloosheid Nutteloosheid leven leidt nergens toe 
4.43. Waarnemen Zinloosheid/Zinvolheid Zinloosheid Schuilen in MO 
 
2.31. Waarnemen Dood/Leven Moeilijk leven loslaten 
1.42. Waarnemen Dood/Leven Moeilijk leven loslaten Verbondenheid en geborgenheid helpen 
3.26. Waarnemen Dood/Leven Moeilijk leven loslaten Sterke dosis sedatieve medicijnen 
 
 
2.25. Waarnemen Zingevingvragen:  

 Wat heeft mijn leven nou toch voor een zin? 
 Waarom heeft dit zo moeten gebeuren? 
 Hoe kan het dat ik hier zo beland? 
 Is het mijn schuld? 
 Heb ik mijn leven in de hand? 
 Wie bepaalt het? 
 Waaraan heb ik het verdiend? 
 Wat heeft God voor een plan met mij? 

3.22. Waarnemen Zingevingvragen Waarom laat men mij lijden? Instanties 
3.21. Waarnemen Zingevingvragen Wat heeft het voor een zin? 

4.38. Waarnemen Zingevingvragen Hoe moet het nu verder 
4.40. Waarnemen Zingevingvragen Geen waaromvraag Beginfase achter de rug Gewenning 
1.33. Waarnemen Zingevingvragen Verbondenheid zoeken 
 
1.24. Waarnemen Belemmering Patiënt Signalen Angst of ontwenning? 
1.38. Waarnemen Belemmering Patiënt Waarom vraag te beschouwelijk Overleven 
1.45. Waarnemen Belemmering Patiënt Signalen Direct en primair 
1.46. Waarnemen Belemmering Patiënt Drugs Craving Niet open voor contact 
2.43. Waarnemen Belemmering Patiënt Taal tijd psychische conditie patiënt  
3.32. Waarnemen Belemmering Patiënt In de war bij gebruik middelen 
 
1.48. Waarnemen Belemmering Arts Tijdgebrek Vermoeid Ziek Zelf gesloten 
4.39. Waarnemen Belemmering Arts Zingevingvragen niet herkend 
4.47. Waarnemen Belemmering Arts Niet herkennen signalen Ook niet zinvragen? 
4.49. Waarnemen Belemmering Arts Zingevingvragen Moeilijk te herkennen Zijn er wel 
4.50. Waarnemen Belemmering Arts Eigen onkunde Wat zijn levensvragen? 
 
2.39. Waarnemen Bevorderend Arts/Patiënt Open houding en contact wederzijds Relatiegroei 
3.30. Waarnemen Bevorderend Arts Tijd Besef mankeermoment m 
4.49. Waarnemen Bevorderend Arts Informatie opzoeken over zingeving 
 
1.44. Waarnemen Verwachting Patiënt Vertrouwen Gezien en gehoord voelen  
2.33. Waarnemen Verwachting Patiënt Openstaan Luisteren Arts vraagt niet 
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3.28. Waarnemen Verwachting Patiënt begrip Inzet Medeleven Uitleg 
4.45. Waarnemen Verwachting patiënt Medisch Gehoord begrip Steun 
4.46. Waarnemen Verwachting patiënt Beeld tante 
 

1.14. Omgaan Belang Angst heeft invloed op klachtenpresentatie  
2.40. Omgaan Belang Voor beiden Leerzaam Iets te bieden 
3.13. Omgaan Belang Te weinig aandacht Te weinig aan gedaan 
3.33. Omgaan Belang Ja 
4.51. Omgaan Belang Aandacht geven Bemoedigen Troosten 
 
1.21. Omgaan Hoe? Verbondenheid in het contact 
2.14. Omgaan Hoe? Ander gevoel geven ik tel ik kan iets ik ben iets waard ander blij met mij 
2.27. Omgaan Hoe? Luisteren Troosten Gevoel geven ik tel ik ben gehoord 
2.38. Omgaan Hoe? Via tekening buiten spreekuur 
2.52. Omgaan Hoe? Ondersteunen Belangstelling tonen 
3.27. Omgaan Hoe? Zinbeleving Groeit bij opname 
4.7. Omgaan Hoe? Arts Zingeving is iets hoogs 
4.21. Omgaan Hoe? Zingevingbronnen aanboren Motiveren Muziek Beeld nodig 
4.55. Omgaan Hoe? Zingevingvragen Spontaan Niet bewust  
 
1.49. Omgaan Gerelateerd aan persoon Vanuit hart werken 
2.44. Omgaan Gerelateerd aan persoon Belangstelling Geloof 
3.39. Omgaan Gerelateerd aan persoon Wel leerbaar 
 
1.50. Omgaan Contextgebonden Voor context gekozen 
2.45. Omgaan Contextgebonden Problemen dak- en thuislozen 
4.14. Omgaan Contextgebonden Intiem 
 
1.53. Omgaan Behoefte bijscholing geen 
2.56. Omgaan Behoefte bijscholing vorm interactieve cursus boek Nieuwe spirituele vormen 
3.48. Omgaan Behoefte bijscholing niet op het moment 
4.62. Omgaan Behoefte bijscholing Lezen Voorbeelden ter inspiratie 
 
1.38. Omgaan Belemmerend Patiënt Waarom vraag te beschouwelijk Overleven 
1.41. Omgaan Belemmerend Patiënt Niet beschouwelijk Directe ervaring Lang in beeld 
3.8. Omgaan Belemmerend Patiënt Levenssituatie Overleven Eerst bed 
4.42. Omgaan Belemmerend Patiënt Meerderheid geen waaromvraag Overleven Leven met de dag 
 
1.52. Omgaan Belemmerend Arts Gesprek afronden niet eenvoudig 
2.46. Omgaan Belemmerend Arts Valkuil Niet bewust van gebrek vaardigheden  
2.49. Omgaan Belemmerend Arts Machteloosheid Afronden gesprek  
2.51. Omgaan Belemmerend Arts Twijfel bij persoonlijkheidstoornis  
3.48. Omgaan Belemmerend Arts Eigen onzekerheid en stress 
4.23. Omgaan Belemmerend Arts Weinig aandacht voor spiritueel model als handvat 
4.30. Omgaan Belemmerend Arts Islam: moeilijk advies geven 
4.52. Omgaan Belemmerend Arts Neem er weinig tijd voor 
4,53. Omgaan Belemmerend Arts Meer kennis nodig 
4.54. Omgaan Belemmerend Arts Loop ik ervoor weg? Angstig? 
4.55. Omgaan Belemmerend Arts Zingevingvragen Spontaan Niet bewust Jammer 

 
1.25. Omgaan Bevorderend Arts Belang spiritualiteit/verbondenheid Verslaving 
1.27. Omgaan Bevorderend Arts situatie Warme plek creëren Ruimte voor verbondenheid  Gekend/erkend  
1.43. Omgaan Bevorderend Arts Betrokken buiten spreekuur 
1.51. Omgaan Bevorderend Arts Bezit vaardigheden Open houding Empathisch luisteren 
1.56. Omgaan Bevorderend Arts Eigen belangstelling 
2.42. Omgaan Bevorderend Arts Ruimte maken Niet gebonden 
2.50. Omgaan Bevorderend Arts Ik heb iets te bieden Geloof Relatie 
3.32. Omgaan Bevorderend Arts Mankeermoment Zingeving extra aan de orde 
3.38. Omgaan Bevorderend Arts Ruimte voldoende Sleutelfiguur Niet alleen mijn taak 
3.40. Omgaan Bevorderend Arts Leeftijd Ervaring Klik Niet overal antwoord op hebben 
3.41. Omgaan Bevorderend Arts Religie Opvoeding 
3.29. Omgaan Bevorderend Arts Spreekuur ’s avonds  
 
2.47. Omgaan Belemmerend Werksituatie Weinig zingeving in intervisie of nascholing Wat is goed? (islam) 
2.48. Omgaan Belemmerend Werksituatie Weinig zingeving in huisartsenopleiding 
4.61. Omgaan Belemmerend Werksituatie Weinig aandacht zingeving huisartsenopleiding 
4.63. Omgaan Belemmerend Werksituatie Taal probleem Prostituees uit buitenland 
 
4.56. Omgaan Bevorderend Patiënt Doelgroep verleidt arts tot (simpele vorm) zingeving  


