
 

 

 

 

 

De kerngroep van V&VN Wetenschap in Praktijk nodigt u graag uit, samen met PZC Dordrecht, 

voor een digitale themabijeenkomst, op woensdag 20 januari 2021 , 18.30 – 21.00  uur. 

De avond staat open voor een ieder die geïnteresseerd is. 

 

Zinvolle zorg in het verpleeghuis 

Opgenomen worden in een verpleeghuis is een ingrijpend gebeuren dat veel doet met de zingeving van 

wie het overkomt: wie ben ik nog? Gaan werken in een verpleeghuis is daarentegen vaak een bewuste 

keus, die alles te maken heeft met de eigen zingeving: van betekenis willen zijn voor anderen. Wat 

betekent het voor zorgverleners en zorgontvangers om binnen de setting van een verpleeghuis op elkaar 

aangewezen te zijn?  
 

Nico van der Leer heeft hier onderzoek naar gedaan en hieruit blijkt dat zinvolle zorg alles te maken 

heeft met de wisselwerking in de zorgrelatie. Deze zorgrelatie is niet alleen functioneel maar draait 

om een interactie tussen mensen: ook clienten en bewoners willen graag van betekenis zijn. Zorgen 

is eerst mensgericht en dan taakgericht. Zoals een leerling opmerkte: “Ik kom niet om iemand te 

wassen, ik kom om er voor iemand te zijn”. Die interactie maakt het verpleeghuis tot een plek van 

zinbeleving, waar mensen meeleven met elkaar, zorg hebben voor elkaar en plezier beleven met 

elkaar. Maar er zijn ook spanningsvelden waarin zorggevers en zorgontvangers hun weg zoeken. 

Het resultaat van deze studie levert waardevolle inzichten op voor zorgprofessionals, geestelijk 

verzorgers, praktijkopleiders, managers en bestuurders in de ouderenzorg en verpleeghuiszorg. 

  

Nico van der Leer  

Nico A. van der Leer (1957) studeerde theologie 

aan de Universiteit Utrecht en behaalde in 1984 

zijn doctoraal aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

In 2014 rondde hij de masterstudie Zorgethiek en 

beleid aan de Universiteit voor Humanistiek in 

Utrecht af als voorbereiding op zijn 

promotieonderzoek. Op 14 september 2020 is hij 

gepromoveerd op ‘Zinvolle zorg in het 

verpleeghuis’. Hij werkt als geestelijk verzorger en 

specialist zingeving bij PZC Dordrecht, een 

organisatie voor (revalidatie)zorg, wonen en     

                                                                                              welzijn, met als motto: ‘Zinvol leven en werken’. 

 

   

V&VN Wetenschap in Praktijk 



 

 Locatie:  Online via teams.  

  Accreditatie: 2 accreditatiepunten zijn aangevraagd bij de registers V&V en VS 

  Aanmelden:  Via deze link .  Deadline: 18 januari 2021  

  Prijs:  -  Gratis voor leden van V&VN Wetenschap in Praktijk  

                            -  € 10 ,00 voor overige V&VN-leden     

 -  € 12,50 voor mensen die geen lid zijn van V&VN  

 -  € 5  voor fulltime-studenten. 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het platform Wetenschap in Praktijk richt zich o.a. 
op het organiseren van bijeenkomsten waarin 
praktijk en wetenschap elkaar ontmoeten. Het 
platform vervult voor de leden een functie tussen 
het werk- en onderzoeksveld. 

 

https://mijn.venvn.nl/agenda/bijeenkomst-details/?id=3db22c6a-9043-eb11-a812-000d3a288edb

