LEVEN OP DE BESTAANSRAND
Een bijdrage van geestelijke verzorging aan het verminderen van taboe op een
suïcidecrisis

Masterscriptie Geestelijke Verzorging
Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Radboud Universiteit Nijmegen
Anneke Wouters S4294823
Scriptiebegeleider: Dr. M. Scherer-Rath
25600 woorden
Mei 2018

Verklaring van eigen werk
Hierbij verklaar en verzeker ik, Anneke Wouters, dat voorliggend werkstuk getiteld Leven op de
bestaansrand zelfstandig door mij is opgesteld, dat geen andere bronnen en hulpmiddelen dan die
door mij zijn vermeld zijn gebruikt en dat de passages in het werk waarvan de woordelijke inhoud of
betekenis uit andere werken – ook elektronische media – is genomen door bronvermelding als
ontlening kenbaar gemaakt worden.

Anneke Wouters,
Eindhoven, 3 mei 2018

Voorwoord
Een ervaring van contingentie, in de vorm van een psychische crisis, heeft mij langzaam naar het pad
van geestelijk verzorger geleid. Door te ervaren hoe het voelt om op de bestaansrand van het leven te
staan, waar even alle zin en betekenis verloren lijken, ontwikkelde ik interesse in, en gevoel voor,
ervaringen van contingentie. Ik kon zin en betekenis geven aan deze ervaring middels de studie en het
werk van geestelijk verzorger.
Leven op de bestaansrand, de titel van mijn masterscriptie, geeft woorden aan een ervaring die
misschien wel een kwart van de mensen, in meer of mindere mate, eens of meerdere malen in zijn of
haar leven, meemaakt. Een gevoel van niet meer weten of, en hoe, verder te moeten leven. Het
belang om te kunnen en mogen spreken over een doodswens en een suïcidecrisis is groot, soms van
levensbelang. De tijd is gekomen om lijden, ontoereikendheid, kwetsbaarheid en ambivalentie te
omarmen, zeker in onze laatmoderne tijd waarin geluk, maakbaarheid, kracht en uniformiteit de
graadmeters lijken te zijn. Mijn intrinsieke drijfveer is om zaken bloot te leggen en mensen (inclusief
mezelf) bij hun kern te brengen, en daarvoor is het nodig dat we taboes doorbreken. Het schrijven van
deze masterscriptie heeft me twee jaar gekost. Het was wederom een ervaring van contingentie. Ik
liep tegen mijn eigen grenzen en ontoereikendheid aan en merkte hoe moeilijk het is om me daartoe
te verhouden. Ik heb geworsteld met het onderwerp en met het doen van onderzoek. Schrijven over,
en je verhouden tot, existentiële thema’s ging me niet in de koude kleren zitten. Mijn
perfectionistische aard en juridische denkwijze verlangden van me dat ik alles precies en objectief zou
beschrijven, maar in mijn nieuwe werkveld van geestelijk verzorger is dit niet op die manier mogelijk.
Geestelijke verzorging, suïcidecrisis en taboe zijn intrinsiek subjectieve thema’s. Mijn worsteling is ten
einde gekomen en het is me gelukt om deze masterscriptie, en daarmee ook de studie, af te ronden.
En dat was niet gelukt zonder fijne begeleiding, luisterende oren, goede adviezen, begrip, tijd en
ruimte van de mensen om me heen. In het bijzonder wil ik Michael bedanken, die steeds in me is
blijven geloven en me geduldig aanspoorde om toch vooral verder te gaan en deze masterscriptie
vooral te zien als een ‘eindwerkstuk’. Lieve medestudenten, die ook in eenzelfde proces zitten of
zaten, en me hebben bijgestaan met raad en daad. Ik wil dan ook Huub bedanken, voor de (mentale)
ondersteuning en de vele ritjes, inclusief bemoedigende woorden, van Nijmegen naar Eindhoven. En
ook Kirsten en Leontine, die met me meeleefden en naar me luisterden wanneer ik dat nodig had.
Mijn lieve vriendinnen en ouders die steeds weer moesten luisteren naar mijn klaagzang over mijn
scriptie en in het bijzonder Petra en Martijn, die klaarstonden met praktische ondersteuning. En ik ben
dankbaar voor de begeleiding van Dick, die telkens weer de noodzakelijke inzichten gaf in mezelf en
mijn proces om door te kunnen en willen gaan. De werkervaring, die ik de afgelopen twee jaar heb
mogen opdoen bij GGzE en Vitalis, heeft me geholpen om inzicht te krijgen in de praktijk van
geestelijke verzorging en in het suïcidevraagstuk. Daarom wil ook mijn ex-collega’s bij GGzE bedanken,
in het bijzonder Roelof die met de gouden tip kwam om misschien even wat minder te gaan werken,
zodat ik mijn masterscriptie kon afronden. En Lisa, bij wie ik terecht kon als dat nodig was. Mijn
stagementor Inkeri, die me heeft laten kennismaken met dit uitzonderlijke vak. En mijn collega’s bij
Vitalis die bijna 1,5 jaar hebben gehoord dat ik bijna klaar was met mijn studie en me de ruimte boden
voor mijn verhaal en het schrijven van mijn masterscriptie. En natuurlijk, last but not least, de cliënten
die me een kijk in hun ziel hebben gegeven en open hebben durven spreken over hun beleving op de
bestaansrand.
Ik hoop met dit onderzoek een bescheiden bijdrage te leveren aan de vermindering van taboe op
suïcide(crisis). Ik wens geïnteresseerden toe dat zij deze masterscriptie met hoofd en hart zullen lezen.

Inhoudsopgave
1. Inleiding ............................................................................................................................................... 8
1.1 Introductie ..................................................................................................................................... 8
1.2 Doelstelling .................................................................................................................................... 9
1.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen ....................................................................................... 10
1.4 Gebruikte methode en bronnen .................................................................................................. 10
1.5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 11
2. Geestelijke verzorging........................................................................................................................ 12
2.1 Beroepsidentiteit, beroepsperspectief en -benadering ............................................................... 12
2.1.1 Beroepsidentiteit .................................................................................................................. 12
2.1.2 Beroepsperspectief ............................................................................................................... 13
2.1.3 Beroepsbenadering............................................................................................................... 13
2.2 Expertise in de laatmoderne tijd. ................................................................................................. 13
2.2.1 Zingeving en contingentie in de laatmoderne tijd ................................................................ 14
2.2.2 Zingeving en contingentiebewerking als expertise ............................................................... 14
2.3 Vrijplaats ...................................................................................................................................... 15
2.3.1 Geïntegreerde vrijplaats ....................................................................................................... 16
2.3.2 Vrijplaats in de laatmoderne tijd ........................................................................................... 16
2.4 Taken en rollen ............................................................................................................................ 17
2.5 Samenvatting ............................................................................................................................... 17
3. Suïcidecrisis ........................................................................................................................................ 18
3.1 Definities ...................................................................................................................................... 18
3.1.1 Suïcide................................................................................................................................... 18
3.1.2 Suïcidaliteit ........................................................................................................................... 19
3.1.3 Suïcidale handeling ............................................................................................................... 19
3.1.4 Suïcidecrisis ........................................................................................................................... 19
3.2 Inhoud suïcidecrisis ...................................................................................................................... 19
3.2.1 Ontstaan suïcidecrisis ........................................................................................................... 19
3.2.2 Suïcidecrisis als pathologie.................................................................................................... 20
3.2.3 Suïcidecrisis bij bedreiging van levensdoelen, uit zelfbescherming of als boodschap .......... 21
3.2.4 Autonomie, zelfbeschikkingsrecht, gezond verstand en ambivalentie ................................. 21
3.3 Perspectieven op suïcidecrisis ..................................................................................................... 22
3.3.1 Biomedisch perspectief......................................................................................................... 22
3.3.2 Politiek-bestuurlijk perspectief ............................................................................................. 23
3.3.3 Religieus-kerkelijk perspectief .............................................................................................. 23
3.3.4 Cliëntenperspectief ............................................................................................................... 24

3.3.5 Existentieel-filosofisch perspectief ....................................................................................... 24
3.3.6 Perspectief vanuit geestelijke verzorging.............................................................................. 24
3.4 Samenvatting ............................................................................................................................... 25
4. Taboe ................................................................................................................................................. 26
4.1 Kenmerken en elementen van taboe........................................................................................... 26
4.1.1 Taboe is onbespreekbaar en sociaal niet geaccepteerd ....................................................... 26
4.1.2 Taboe kent een onbekende oorsprong of ontstaansgeschiedenis........................................ 26
4.1.3 Taboe omvat vaak sinistere onderwerpen ............................................................................ 26
4.1.4 Taboe uit zich in verboden, beperkingen en bestraffingen .................................................. 27
4.1.5 Taboe wordt omringd door rituele aspecten ........................................................................ 27
4.1.6 Taboe wordt gekenmerkt door angst voor besmettingsgevaar en imitatie .......................... 27
4.1.7 Taboe wordt omringd door angst, met name angst voor de dood en de doden .................. 27
4.1.8 Taboe is een copingmechanisme middels onderdrukking en projectie ................................ 27
4.1.9 Bij taboe is sprake van strijd tussen collectief belang en individueel belang ........................ 28
4.1.10 Taboe wordt omringd door een zweem van onbewustheid, ongrijpbaarheid, irrationaliteit
en magie ........................................................................................................................................ 28
4.2 Definitie taboe ............................................................................................................................. 29
4.3 Vermindering taboe ..................................................................................................................... 30
4.3.1 Biomedisch perspectief taboeïserend? ................................................................................. 30
4.3.2 Vermindering van taboe op de suïcidecrisis ......................................................................... 33
4.4 Samenvatting ............................................................................................................................... 33
5. Geestelijke verzorging, suïcidecrisis en taboe.................................................................................... 34
5.1. Bewustwording en sensibilisering ............................................................................................... 34
5.1.1 Bewustwording en sensibilisering toegespitst op het taboe op de suïcidecrisis................... 35
5.2 Perspectiefwisseling van mensbeeld en suïcidecrisis .................................................................. 37
5.2.1 Mensbeeld ............................................................................................................................ 37
5.2.2 Suïcidecrisis ........................................................................................................................... 37
5.2.3 Bestaande perspectieven ...................................................................................................... 38
5.3 Zingeving middels integratie van ervaringen van contingentie in de laatmoderne tijd ............... 38
5.3.1 Integratie van ervaringen van contingentie, in de vorm van een suïcidecrisis...................... 39
5.3.2 Hoe kan een mens leren omgaan met ervaringen van contingentie? .................................. 40
5.3.3 Een vergelijking tussen kankerpatiënten en suïcidale mensen ............................................. 41
5.3.4 Integratie van ervaringen van contingentie bij suïcidale mensen ......................................... 42
5.3.5 Omgaan met tragiek ............................................................................................................. 43
5.3.6 Pedagogische taak ................................................................................................................ 44
5.3.7 Methoden ............................................................................................................................. 44

5.4 Taken en rollen op micro-, meso- en macroniveau ..................................................................... 48
5.4.1 Spirituele, levensbeschouwelijke of religieuze counseling en begeleiding ........................... 48
5.4.2 Rituele expressie ................................................................................................................... 48
5.4.3 Ethische ondersteuning ........................................................................................................ 49
5.4.4 Het adviseren en ondersteunen van collega’s, management en organisatie rondom
zingeving, levensbeschouwing, ethiek, in casu rondom de suïcidecrisis........................................ 49
5.4.5 Het verzorgen van scholing op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en ethiek .... 50
5.4.6 Een bijdrage leveren aan het existentiële, levensbeschouwelijke en ethische klimaat binnen
een instelling .................................................................................................................................. 50
5.4.7 Taken op het gebied van bemiddeling en coördinatie .......................................................... 50
5.4.8 Het opzetten of begeleiden van esthetiek in de vorm van kunstvormen en projecten ........ 50
5.5 Samenvatting ............................................................................................................................... 51
6. Conclusies, reflectie en praktijkadviezen ........................................................................................... 52
6.1 Conclusies literatuuronderzoek ................................................................................................... 52
6.1.1 Geestelijke verzorging........................................................................................................... 52
6.1.2 Suïcidecrisis ........................................................................................................................... 52
6.1.3 Taboe .................................................................................................................................... 53
6.1.4 Geestelijke verzorging en de vermindering van taboe op de suïcidecrisis ............................ 53
6.1.5 Doelstelling behaald? ............................................................................................................ 54
6.2 Reflectie en discussie ................................................................................................................... 55
6.2.1 Methoden, bronnen en bruikbaarheid ................................................................................. 55
6.2.2 Inhoud ................................................................................................................................... 56
6.3 Praktijkadviezen en aanbevelingen .............................................................................................. 56
Bibliografie ............................................................................................................................................. 58
Samenvatting ......................................................................................................................................... 63
Bijlagen .................................................................................................................................................. 64
Bijlage 1: ADCL-zoekschema .............................................................................................................. 64
Bijlage 2: Model for reconstructing interpretation of life stories ...................................................... 65

1. Inleiding
1.1 Introductie
Suïcidecrisis, taboe en geestelijke verzorging, een combinatie van existentiële thema’s en werkvelden
die wellicht tot de verbeelding spreken. De onderzoekster is geïnteresseerd geraakt in het onderwerp
suïcidecrisis ten tijde van haar stage en later in haar werk als geestelijk verzorger binnen het
psychiatrisch werkveld. Zij heeft stage gelopen als geestelijk verzorger bij het Centrum Voor BeZINning
van GGzE van januari 2016 tot juni 2016 en daarna op deze plek gewerkt als geestelijk verzorger van
juni 2016 tot oktober 2016. De onderzoekster werkte met name op de afdelingen high intensive care,
medium care en ouderenpsychiatrie én met ambulante cliënten. Wat de onderzoekster opviel was
hoe weinig inhoudelijk en diepgaand er gesproken werd met cliënten over hun leven, hun verlangens
en hun (doods)wensen. En dat cliënten het vaak als een verademing ervoeren, wanneer dit type
gesprek met aandacht wel gevoerd kon worden. Dit viel op, omdat de onderzoekster de aanname had,
dat juist in het psychiatrisch werkveld er ruimte zou zijn voor de mens in zijn geheel, met al zijn
meerstemmige lichte en donkere gedachten, gevoelens en handelingen. Dit betekent echter niet dat
het geschetste beeld op wetenschappelijke uitgangspunten berust. Het is enkel een observatie gedaan
in het psychiatrisch werkveld, welke aanleiding gaf tot verdere verdieping in de suïcidecrisis en de
geslotenheid die het onderwerp kenmerkt.
Na haar stage en werk als geestelijk verzorger heeft de onderzoekster zich als stafmedewerker Bureau
Geneesheer-directeur binnen GGzE van oktober 2016 tot en met december 2017 bezig gehouden met
het ondersteunen van hulpverleners in het geval van een suïcide of een suïcidepoging van een cliënt.
Deze ondersteuning verleende zij aan hulpverleners door middel van het voeren van gesprekken en
het schrijven van verslagen over een al dan niet geslaagde suïcide. Ook maakte zij onderdeel uit van de
suïcidecommissie, een onafhankelijke commissie die kritisch en onafhankelijk alle ernstige
suïcide(s)(pogingen) binnen GGzE beoordeelt. Ook tijdens deze werkzaamheden viel op dat openlijk en
zonder oordeel spreken over een suïcidecrisis niet vanzelfsprekend is: hulpverleners ervaren een
gevoel van (professioneel) falen en vinden het over het algemeen moeilijk om met een suïcidecrisis en
de daarbij horende verplichte verantwoording en gevoelens om te gaan. Ook cliënten in een
suïcidecrisis spreken niet gemakkelijk over hun gedachten, gevoelens en handelingen hieromtrent.
Vanaf januari 2017 is de onderzoekster gaan werken als geestelijk verzorger binnen het geriatrisch
werkveld (Vitalis WoonZorg Groep te Eindhoven) en ook daar kwam zij het suïcidevraagstuk en het
taboe daaromheen tegen in haar werkzaamheden. Veel oudere mensen hebben een doodswens en
willen daar graag over spreken.
De observaties van de onderzoekster blijken geen uitzondering te zijn. Uit eerder onderzoek bij GGzE
door het Ethiek Instituut Utrecht (2015) over aannames rond suïcides en preventiemethoden binnen
het psychiatrisch werkveld, blijkt dat de suïcidecrisis nog steeds omringd wordt door taboe en
stigmatisering. Er is sprake van een gat tussen de gewenste situatie en de bestaande realiteit. Aan de
ene kant willen alle betrokkenen (organisatie, hulpverleners, cliënten en naasten) open en zonder
oordeel met elkaar spreken over een suïcidecrisis. Aan de andere kant is sprake van gevoelens van
falen, schuld en angst bij hulpverleners wanneer een suïcide(poging) heeft plaatsgevonden. Ook
cliënten ervaren angst om te spreken over hun suïcidale gedachten, gevoelens en handelingen. Dit gat
tussen wens en realiteit levert spanning op die het taboe in stand houdt (Ethiek Instituut Utrecht,
2015, 48).
Deze spanning tussen de gewenste openheid aan de ene kant en het taboe aan de andere kant wordt
deels erkend en wellicht mede veroorzaakt door het biomedische discours, waarvan het psychiatrisch
werkveld deel uitmaakt, én het politiek-bestuurlijke discours. Het dominante biomedische discours
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benadert de suïcidecrisis namelijk niet vanuit een holistisch mensbeeld, maar vanuit een pathologisch
en preventief standpunt. Een suïcidecrisis wordt veelal gezien als een psychiatrische ziekte of als het
gevolg van een psychiatrische ziekte (Kerkhof, 2010, 40-59). En een ziekte is te voorkomen of te
genezen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom gedurende 4 jaar
(vanaf 2017) € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar suïcidepreventie (ZonMW, 2017).
Een sprekend voorbeeld van de uitwerking van dit landelijke preventiebeleid is het werk en de
campagnes van 113Zelfmoordpreventie1. 113 heeft als missie “dat zij aan de kant van de hoop en het
leven staat. 113 streeft naar een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord.”
113 heeft ook de wens dat er open en zonder taboe gesproken kan worden over een suïcidecrisis
(113Zelfmoordpreventie, 2017). Uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (2017),
blijkt echter dat 1894 mensen zich in Nederland in 2016 hebben gesuïcideerd. Dat is het hoogste
absolute aantal2 ooit: van 1353 in 2007 naar 1894 in 2016. Het is opvallend om te concluderen, dat
ondanks de tijd en aandacht voor suïcidepreventie én het doorbreken van het taboe, het aantal
suïcides de afgelopen jaren is blijven stijgen. De onderzoekster heeft daarom als uitgangspunt de
aanname dat er sprake is van taboe op de suïcidecrisis en dat dit deels wordt veroorzaakt door het
pathologische en preventieve perspectief, wat het dominante biomedische- en politiek-bestuurlijke
discours innemen. Zij sluit zich aan bij de uitkomsten van het onderzoek van het Ethiek Instituut
Utrecht uit 2015, welke aangeven dat sprake is van taboe en stigmatisering bij een suïcidecrisis.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het domein en perspectief van geestelijke verzorging, namelijk
in het kader van de master Geestelijke Verzorging binnen de opleiding Religiewetenschappen van de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Geestelijke verzorging kent een eigen mensbeeld en kiest een eigen
benadering voor existentiële problematiek, zoals een suïcidecrisis. Geestelijke verzorging ziet de mens
als geheel. Een mens wordt benaderd vanuit zijn menszijn, zijn heel-zijn, als een heel persoon met zijn
krachtige, kwetsbare en meerstemmige kanten (Veltkamp, 2015, 147-159). Een suïcidecrisis wordt
niet gezien als een ziekte die voorkomen of genezen moet worden. Geestelijke verzorging ziet deze
suïcidecrisis vanuit een existentieel standpunt, als een mogelijke handelingsoptie die een mens
voorhanden heeft in het geval van een existentiële crisis (Scherer-Rath, 2005, 51). Ze heeft geen
oordeel over deze suïcidale gedachten, gevoelens en handelingen. Zij bekijkt deze mens in zijn geheel
en ziet een existentieel dilemma, wat om exploratie vraagt. Vanuit deze invalshoek kan geestelijke
verzorging een eigen bijdrage leveren aan het suïcidevraagstuk en het taboe wat rust op de
suïcidecrisis. Vanuit dat eigen perspectief en handelingskader kan zij wellicht, naast het dominante
biomedische en politiek-bestuurlijke discours, een bijdrage leveren aan het verminderen van het
taboe op de suïcidecrisis. Tevens is het belangrijk dat geestelijke verzorging laat zien wat haar
beroepsprofiel inhoudt. Er heerst veel onduidelijkheid over het “product” geestelijke verzorging en de
legitimering van geestelijk verzorgers in zorginstellingen (Hijweege, 2010, 197). Daarom is het
belangrijk dat geestelijk verzorgers helder kunnen uitleggen wat ze doen, en dan het liefst evidencebased (Hijweege, 2010, 205). Dit onderzoek hoopt daar ook aan bij te kunnen dragen.

1.2 Doelstelling
Het doel is om inzicht in de thema’s geestelijke verzorging, suïcidecrisis en taboe te verschaffen en
deze thema’s zodanig met elkaar te verbinden, dat onderzocht kan worden hoe geestelijke verzorging
kan bijdragen aan het verminderen van het taboe op de suïcidecrisis. Door vermindering van het
taboe op de suïcidecrisis wordt het mogelijk om dit thema open en zonder oordeel te benaderen.
Daarmee kan de suïcidecrisis beter geëxploreerd worden en wordt het mogelijk de kwaliteit van zorg
1

113Zelfmoordpreventie wordt hierna afgekort tot 113.
In de tweede helft van de jaren zeventig tot en met eind jaren tachtig waren er procentueel meer suïcides
(CBS, 2017).
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voor suïcidale mensen en betrokken hulpverleners en naasten te verbeteren. Een secundaire
doelstelling van dit onderzoek is om helderheid te verschaffen over het beroepsprofiel van geestelijke
verzorging in relatie tot een concreet existentieel dilemma, zoals een suïcidecrisis.

1.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen
Het thema is ingekaderd in wetenschappelijk onderzoek. In de medisch-psychologische wetenschap
wordt onderzoek gedaan naar het vraagstuk rondom een suïcidecrisis. Daarbij kan o.a. gedacht
worden aan het boek Suïcidepreventie in de praktijk van Kerkhof & Van Luyn (2010). In de psychologie
is ook veel onderzoek gedaan naar coping met ervaringen van contingentie3 (Park & Folkman, 1997;
Pearlin & Schooler, 1978; Lazarus & Folkman, 1984; Bury, 1982; Wolin, 2015; Cheng et al., 2014). Ook
is in de literatuur van geestelijke verzorging geschreven en nagedacht over de suïcidecrisis en
ervaringen van contingentie, onder meer door Scherer-Rath in Lebenssackgassen (2002) en in het
tijdschrift voor praktische Theologie, Ontoereikendheid van het menselijk handelen, een praktisch
theologische reflectie op suïcidaliteit (2005) en andere artikelen (Scherer-Rath, 2007;2013) en door
Bach (2015). Ook Jörns (1979) heeft zich in Nicht leben und nicht sterben können, Suizidgefährtung –
Suche nach dem Leben gebogen over de suïcidecrisis. En Kruizinga et al. hebben onderzoek verricht
naar het omgaan met ervaringen van contingentie (2013; 2016a; 2017). Echter de combinatie van
geestelijke verzorging, suïcide en taboe is nooit scherp in beeld gebracht. Daarom luidt de hoofdvraag
van dit onderzoek als volgt:
Hoe kan geestelijke verzorging bijdragen aan het verminderen van het taboe op de suïcidecrisis?
De deelvragen die onderzocht worden om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn de volgende:
1. Wat is geestelijke verzorging?
2. Wat is een suïcidecrisis?
3. Wat is taboe?

1.4 Gebruikte methode en bronnen
De methode die gebruikt wordt in dit onderzoek om antwoord te geven op de onderzoeksvragen is die
van een beschrijvend en verkennend praktijkgericht literatuuronderzoek, op basis van bestaande
wetenschappelijke literatuur in de vorm van handboeken (o.a. Kerkhof & Van Luyn, 2010; Freud,
1984), artikelen uit de medisch/psychologische hoek en artikelen vanuit geestelijke verzorging. Verder
wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en observaties van de onderzoekster uit de praktijk,
opgedaan tijdens haar stage en werk als geestelijk verzorger en haar werk als stafmedewerker Bureau
Geneesheer-directeur in het psychiatrisch en geriatrisch werkveld. Binnen het wetenschappelijke
raamwerk, is het thema aan de hand van bestaande onderzoeken en praktijkervaringen uitgewerkt,
om zo tot een conclusie met praktijkadviezen te komen.
In de eerste plaats is een analyse gemaakt van wetenschappelijke literatuur aan de hand van de
categorieën geestelijke verzorging, suïcidecrisis en taboe. Daarbij wordt met name gekeken naar de
perspectieven vanuit geestelijke verzorging en die vanuit het dominante biomedische discours. Deze
perspectieven worden aangevuld met de observaties en ervaringen uit de praktijk. Daarna volgt een
systematische aanpak door de verschillende categorieën (geestelijke verzorging, suïcidecrisis en
taboe) en perspectieven met elkaar te verbinden om zo de hoofdvraag “Hoe kan geestelijke verzorging
bijdragen aan het verminderen van het taboe op de suïcidecrisis?” te beantwoorden. De deelvragen
dienen hierbij als uitgangspunt.

3

Een suïcidecrisis wordt in dit onderzoek gezien als een ervaring van contingentie.
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1.5 Leeswijzer
Om tot beantwoording van de hoofdvraag te komen, is dit onderzoek opgebouwd uit vier logisch
opgebouwde hoofdstukken, die elk een deelvraag én de hoofdvraag onderzoeken. Het onderzoek
wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen aan de praktijk van geestelijke verzorging. In het
tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de beroepsidentiteit, het beroepsperspectief en de
beroepsbenadering, de expertise, de vrijplaats en de taken en rollen van geestelijke verzorging.
Hoofdstuk 3 bespreekt het begrip suïcidecrisis met haar definitie, inhoud en verschillende
perspectieven daarop. Hoofdstuk 4 beschrijft het begrip taboe door middel van onderzoek naar haar
definitie en kenmerkende elementen. Ook wordt in hoofdstuk 4 besproken wat nodig is om taboe te
verminderen. In hoofdstuk 5 wordt getracht de drie categorieën: geestelijke verzorging, suïcidecrisis
en taboe met elkaar te verbinden en de hoofdvraag “Hoe kan geestelijke verzorging bijdragen aan het
verminderen van het taboe op de suïcidecrisis?” te beantwoorden. De conclusies, reflectie & discussie
en praktijkadviezen & aanbevelingen worden in hoofdstuk 6 besproken.
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2. Geestelijke verzorging
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het domein van geestelijke verzorging. Om het domein van
geestelijke verzorging zo goed mogelijk te beschrijven wordt in § 2.1 ingegaan op de beroepsidentiteit,
het beroepsperspectief en de beroepsbenadering van geestelijke verzorging. In § 2.2 wordt stilgestaan
bij de expertise van geestelijke verzorging. De vrijplaats wordt toegelicht in § 2.3 en ten slotte
bespreekt § 2.4 de concrete taken en rollen die eigen zijn aan geestelijke verzorging. Dit hoofdstuk
wordt in § 2.5 afgesloten met een samenvatting.

2.1 Beroepsidentiteit, beroepsperspectief en -benadering
Er bestaat nog steeds onzekerheid rondom de professionele identiteit van geestelijk verzorgers. De
behoefte om uit te leggen wie ze zijn en wat ze doen blijft aanwezig (Veltkamp, 2015, 148-149).
Daarom is het van belang om de context van geestelijke verzorging in het kader van dit onderzoek
helder in beeld te brengen en te beschrijven wat hun eigen beroepsperspectief omvat. Geestelijke
verzorging is een betekeniswetenschap. Het “geestelijke” in de geestelijke verzorging staat voor het
verlangen in de mens om betekenis (zingeving) aan het leven toe te kennen en te ontlenen. Dit komt
doorgaans tot uiting in de levenskracht van de mens in het (be)leven en het zoeken naar
verbondenheid en richting (VGVZ, 2016, 11). “Een geestelijk verzorger komt in beeld als de
vanzelfsprekende orde van het alledaagse leven wordt doorbroken; in situaties van leven en dood, bij
afscheid en verlies, bij ervaringen van grote verbondenheid of juist van verlatenheid, en bij ethische
vragen” (VGVZ, 2016, 7). Dit zijn mooie zinnen, afkomstig uit de Beroepsstandaard geestelijk
verzorger, maar blijven enigszins vaag en breed interpreteerbaar. Wat we wel kunnen zeggen, is dat
het werkveld van geestelijke verzorging ook gelegen is binnen existentiële thema’s, zoals een
suïcidecrisis en taboeïsering, waarin (het verlies aan) betekenisverlening en het doorbreken van het
gewone leven een grote rol spelen.

2.1.1 Beroepsidentiteit
Een geestelijk verzorger ziet de (suïcidale) mens in zijn geheel en niet als zieke, crimineel of zondaar,
zoals deze mens door de eeuwen heen is gezien door het biomedische discours, de Nederlandse Staat
en de Rooms-Katholieke Kerk. Een suïcidaal mens is een mens die geen mogelijkheden meer ziet om
zijn leven zinvol te leven en begeeft zich dus op de bestaansrand. Geestelijke verzorging hanteert een
holistisch uitgangspunt en benadert de mens aandachtig, zonder oordeel en/of verwachtingen,
volgens Veltkamp (2015, 147-159). Haar mensvisie is die van eenheid, heelheid en integriteit. In dat
kader is het van belang dat geestelijk verzorgers zich niet afzonderen (door bijvoorbeeld te veel een
beroep te doen op hun vrije ruimte), maar juist het integrale werken voor zichzelf en andere
disciplines bevorderen in een gedifferentieerde, gespecialiseerde, gesegmenteerde en
gecompartimentaliseerde gezondheidszorg. De geestelijk verzorger werkt vanuit zijn eigen
deelsegment van zingeving, maar moet zorgen dat zij ook deelsegment-overstijgend kan werken om
zo de integriteit en heelheid van de mens te borgen. Een mens mag niet enkel geïdentificeerd met, of
bepaald worden door, zijn diagnose of ziekte. Want daarin wordt hij niet ten volle gekend en erkend.
Een deel van de mens onttrekt zich namelijk te allen tijde aan alle psychische en fysieke beperkingen
en in dat onttrekkende deel is een vrije ruimte te vinden. In deze ruimte wordt de mens heel en in zijn
geheel gezien, gehoord en aangesproken. Geestelijke verzorging biedt dan een noodzakelijke
aanvulling op, een correctie van en tegenwicht aan het reductionistische perspectief van biomedische
diagnostiek, wat de mens kan opdelen in botten, organen, brein, bloedsomloop, psychische en
maatschappelijke problemen. De corebusiness en de identiteit van de geestelijk verzorger is dus om
bij te dragen aan de integriteit en heelheid van de mens, de zogenaamde zorg voor de hele mens
(Veldkamp, 2015, 152-157). De geestelijk verzorger kan dus fungeren als verbinding tussen de
verschillende disciplines en ze kent daarnaast ook haar eigen zingevende discipline.
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2.1.2 Beroepsperspectief
Suïcidale cliënten worden vaak bezien vanuit een biomedisch, psychiatrisch en/of psychologisch
perspectief. Ze worden bepaald door de discipline van de psychiatrie. Hoe meer een cliënt vanuit één
visie wordt bekeken, hoe groter het gevaar voor perspectiefvernauwing of over- en onderbelichting
van bepaalde aspecten. In een dergelijke situatie kan geestelijke verzorging bijdragen aan een
perspectiefwisseling. De suïcidale mens kan, naast het biomedische perspectief, ook nog in een ander
(heel en helend) licht worden gezien (Veltkamp, 2015, 156-157). Daarin ligt de meerwaarde van het
perspectief van geestelijke verzorging.

2.1.3 Beroepsbenadering
Geestelijke verzorging kent een eigen en andere benadering van cliënten en ziekten, afwijkend van en
aanvullend op het dominante biomedische discours, zo is te lezen in het artikel van Hijweege (2010,
196-212). Het biomedische discours is gericht op diagnosticeren, beheersen, behandelen en genezen
van cliënten en hun psychiatrische klachten en symptomen (Nieweg, 2005, 239-248; Mooij, 2006, 16106; Glas, 2008, 328-371). Deze benadering kent voordelen, maar zeker ook nadelen. De cliënt wordt
onvoldoende erkend in de manier waarop hij zijn ziekte beleeft en er betekenis aan geeft. Het
biomedische discours geeft onvoldoende antwoord op het vele lijden dat aanwezig is in de psychiatrie
(Van Duijvenbooden, 2017, 94) en bij suïcidale mensen. Een andere, eigen benadering, vanuit
geestelijke verzorging kan dus helend zijn. Zoals Kronemeijer (2010, 165-177) aangeeft gaat het bij
geestelijke verzorging niet zozeer om het behandelen van cliënten, maar om verstehen, om een
verstaansproces binnen een narratief kader. Mooren (2008, 47) ziet deze benadering als het zoeken
naar betekenis en het verstaan van de mens, net als Veldkamp (1988, 196; 198). Kronemeijer en
Mooren geven in Hijweege (2010, 199) aan dat het gaat om het bieden van openheid en ruimte en dat
het samen zoeken naar levensverhalen, existentiële en spirituele waarden en bronnen centraal staat.
Geestelijk verzorgers werken ook niet per definitie probleem- en/of vraaggestuurd of
oplossingsgericht. Geestelijk verzorgers begeleiden, ondersteunen en zijn aanwezig, ze richten zich
niet zozeer op het probleem als wel op de hele mens. Ze willen het zelfverstaan van de mens
vergroten op rationeel, emotioneel, gedragsmatig of spiritueel niveau en dit leidt hopelijk tot een
betere psychohygiëne (Westhoff, 2006, 23-42; 99-104). Geestelijk verzorgers moeten bereid zijn om
samen met een suïcidale cliënt in het moeras te blijven staan, zoals Van Duijvenbooden (2017, 93-94),
net als Kunneman (2012, 66), de tragiek in de psychiatrie omschrijft.

2.2 Expertise in de laatmoderne tijd.
Wat is nu precies die eigen competentie van de geestelijk verzorger, die bestaat naast haar
gerichtheid op integriteit en heelheid van de mens en de zorg rondom deze mens? De geestelijk
verzorger is deskundig in het omgaan met levensvragen, zingevingsvragen, spiritualiteit en ethische
afwegingen (VGVZ, 2016, 7). De Beroepstandaard geestelijk verzorger definieert geestelijke verzorging
als volgt: “Geestelijke verzorging is de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij
zingeving en levensbeschouwing” (VGVZ, 2016, 7). Zingeving is de kernexpertise van de geestelijk
verzorger, zegt Hekking (2003, 9). Er is voor zingeving als kernexpertise gekozen, vanwege het
procesmatige karakter. Ieder mens houdt zich continue, bewust of onbewust, bezig met zingeving. De
vanzelfsprekende (religieuze) kaders zijn uiteengevallen en de individuele en mondige burger moet
daarom zijn eigen zingevingskader opbouwen. Dit proces van zingeving vanuit een holistisch en niet
gescheiden proces vindt plaats op het niveau van verstand, emotie, gedrag en spiritualiteit. Ieder
individu heeft tot taak een persoonlijk en leefbaar zingevingskader te ontwikkelen, met of zonder
kaders vanuit levensbeschouwing of religie (Hekking, 2003, 9). Hieruit kan worden opgemaakt dat het
in onze laatmoderne tijd niet altijd meevalt voor een mens om een leefbaar zingevingskader op te
bouwen en dat hulp van buitenaf nodig kan zijn als het leven als zinloos wordt ervaren.
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2.2.1 Zingeving en contingentie in de laatmoderne tijd
Sinds 1950 is er veel veranderd in het levensbeschouwelijk landschap. In de eerste plaats hebben
ontkerkelijking, individualisering en pluralisering hun intrede gedaan en in de tweede plaats zijn
velerlei soorten van subjectieve en ongebonden vormen van religie en spiritualiteit opgekomen (Van
der Donk et al., 2006, 27-54; Heelas & Woodhead, 2005, 2-5; 77-128). Door het wegvallen van
vanzelfsprekende kaders is de context waarin de geestelijk verzorger werkzaam is diepgaand
veranderd. En het is in het belang van dit onderzoek om deze nieuwe context te schetsen. Bauman
(2012) neemt in zijn werk Vloeibare tijden, leven in een eeuw van onzekerheid de laatmoderne tijd, het
stijgende bewustzijn voor existentiële onzekerheid, onveiligheid en angst, of anders gezegd ervaringen
van contingentie, onder de loep, de term die Joas (2004, 45-46) gebruikt. Scherer-Rath (2007, 30)
definieert contingentie als volgt: “Met contingentie bedoel ik positieve of negatieve ervaringen die op
je afkomen en waarvoor je geen rationele verklaringen kunt vinden, die niet noodzakelijk, maar wel
mogelijk zijn.” Met vloeibare moderniteit bedoelt Bauman (2012, 9) “een fase in de moderniteit waarin
zowel instituties als het individuele leven vloeibaar en aan verandering onderhevig zijn en geen starre
patronen kennen.” Kenmerkend voor deze tijd zijn de gevoelens van ambivalentie en onzekerheid en
dat al het nieuwe handelen geen zekerheid biedt (Bauman, 2012, 11). Onze open samenleving staat
bloot aan het noodlot en er zijn geen vanzelfsprekende grenzen of kaders meer. Deze tijd wordt
getypeerd door existentiële angsten en het noodlot kenmerkt zich door menselijke onwetendheid en
hulpeloosheid. Er is geen of weinig troost meer voor existentiële angst, dus ontstaat een zoektocht
van de mens naar (schijn)veiligheid. Bauman beschrijft het nieuwe individualisme als het hebben van
aangenaam losse banden tussen mensen. Deze losse banden zijn ook angstig onbetrouwbaar en
maken dat solidariteit en saamhorigheid moeilijk vorm te geven zijn. Het nieuwe individualisme staat
in contrast met de vage omtrekken van de negatieve mondialisering. Angst is de grootste werkelijke
vijand die zijn sterke plaats heeft ingenomen in onze huidige open samenlevingen. Onmacht
veroorzaakt gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Deze onmacht kenmerkt zich doordat
niemand noch collectief, noch individueel het heft in handen heeft (Bauman, 2012, 21-45). De wereld
en het leven lijken daarmee onbestuurbaar te zijn geworden. Bauman (2012, 47-77) zegt dat lokale
oplossingen gezocht worden voor wereldproblemen. De ware bronnen van existentiële onzekerheid
worden niet gezocht. Freud (in Bauman, 2012, 79-81) is van mening dat de oplossing voor existentiële
angst gezocht kan worden in de acceptatie van de mens om feiten onder ogen te komen. De mens is
geneigd om de contingentie van het bestaan te ontkennen. Castel concludeert (in Bauman, 2012, 8182) dat de urgente en ongeneeslijke ervaring van onzekerheid een neveneffect is van de overtuiging
dat volledige veiligheid kan worden bereikt als de juiste inspanningen en vaardigheden worden
ingezet. En wanneer deze veiligheid niet bereikt kan worden, dan kan het falen worden uitgelegd als
boze opzet, angst voor kwaadwilligheid en boosdoenerij van de mens (Bauman, 2012, 79-97).

2.2.2 Zingeving en contingentiebewerking als expertise
Naar aanleiding van het bovenstaande zou je kunnen concluderen dat het helpen zoeken naar een
leefbaar zingevingskader en/of het vinden van ongebaande paden in een grenzeloze en onbestuurbare
wereld, expertises van een geestelijk verzorger zouden moeten zijn. De onzekerheid stelt namelijk de
vanzelfsprekendheid van de interpretatiekaders voor levenservaringen ter discussie. Tevens kan
geconcludeerd worden dat geestelijke verzorging de taak heeft om mensen te leren omgaan met
ervaringen van tragiek en contingentie. Een ervaring van tragiek is een subjectieve ervaring van
onmogelijke noodzakelijkheid of noodzakelijke onmogelijkheid (Scherer-Rath, 2002, 83-97). De
integratie van ervaringen van contingentie kan gezien worden als een onderdeel van de zingevende
taak van een geestelijk verzorger. Smeets (2006, 42-57) zegt dat het begeleiden van mensen in het
omgaan met ervaringen van contingentie als centrale taak van geestelijke verzorging kan worden
gezien. Ook andere auteurs beschouwen het interpreteren van, en betekenis geven aan, ervaringen
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van contingentie als het domein van religie en spiritualiteit (Riesebrodt, 2010; Joas, 2004, Dalferth &
Stoelger, 2000, Kuitert, 2000, Wucherl, 2011). Ook Van Straten en Kronemeijer (in Hijweege, 2010,
197) gaan ervan uit dat zingeving en spiritualiteit4 binnen het domein van geestelijke verzorging vallen.
Zingeving kan worden gedefinieerd als een cultuur van zelfreflectie waardoor we weten wat we willen,
waar we naartoe gaan en wie we zijn (Schilderman, 2015). Zingeving zorgt dus ook voor
identiteitsvorming.
Wat is een ervaring van contingentie nu precies? Het gaat om een ervaring die betrekking heeft op de
principiële onzekerheid van het menselijke bestaan. Een ervaring van contingente is iets wat moeilijk
kan zijn om zodanig te interpreteren dat het in het levensverhaal van de mens past (Scherer-Rath,
2007, 28-29). Een suïcidecrisis is misschien wel het meest prangende en existentiële voorbeeld van
een ervaring van contingentie of van wat het gevolg kan zijn als ervaringen van contingentie niet
geïntegreerd kunnen worden. Een suïcidaal mens zou ook gedefinieerd kunnen worden als een mens
zonder leefbaar zingevingskader en worstelend met zijn identiteit. Soms kan het een gevecht zijn om
zijn identiteit te redden. Bij een suïcidecrisis staat het tragiek-aspect centraal. Deze mens probeert
alles te ondernemen om het leven aan te kunnen, maar dat is zonder leefbaar zingevingskader
onmogelijk om vol te houden (Scherer-Rath, 2002, 87-108; Scherer-Rath, 2005, 44-45). Scherer-Rath
heeft in zijn boek Lebenssackgassen (2002) beweerd dat deze suïcidale mens niet over adequate
handelingsmogelijkheden beschikt. Dat impliceert dat zij wel over wensen en verlangens beschikt om
het anders te willen. Deze suïcidale mens wil wel, maar het lukt niet altijd en dat is tragiek. Een
levenscrisis kan voor een impasse zorgen waar de oude handelingsopties niet meer werken.
Handelingsopties ontbreken om het verleden, het heden en de toekomst zinvol met elkaar te kunnen
verbinden. Het ontbreken van handelingsopties of oplossingen is kenmerkend voor een ervaring van
contingentie, zoals een suïcidecrisis. De mogelijkheid tot zinvol handelen is een basisvoorwaarde voor
het menselijk bestaan. Zonder leefbaar zingevingskader is het leven niet levensvatbaar. Door het
gebrek aan handelingsmogelijkheden, stijgt de machteloosheid en wordt de suïcidecrisis dus vergroot
en urgenter. Hulp van buitenaf is nodig en deze hulp kan een geestelijk verzorger vanuit haar
zingevingsexpertise aanreiken (Scherer-Rath, 2002, 45-158; Scherer-Rath, 2005, 50-51). Ze kan helpen
bij het interpreteren van, en betekenis geven aan, een suïcidecrisis (Scherer-Rath, 2007, 34-35).

2.3 Vrijplaats

Geestelijk verzorgers hebben en kennen de vrijplaats. De vrijplaats houdt in dat eenieder die in
Nederland in een zorginstelling verblijft recht heeft op geestelijke bijstand, onafhankelijk van indicatie
of toestemming van een derde. Dit is vastgelegd in de Grondwet. De vrijplaats betekent onder meer
dat een geestelijk verzorger een beroepsgeheim heeft, buiten de behandeling staat en niet
(inhoudelijk) rapporteert (Kuijk, 2015, 128; Schilderman, 2015; Van Vught, 2015, 299). Het betreft een
vrije ruimte waar de belangen van het dominante discours niet bepalend zijn, maar waar het
perspectief op heling en heelheid van de mens met kracht open wordt gehouden of open wordt
gebroken (Veltkamp, 2015, 154-155). Het is een plek waar de mens kan komen, waar niets moet, waar
hij in vrijheid over alles kan spreken en waarin hij mag zijn zoals hij is. In die ruimte kan de beweging
gemaakt worden van angst naar vertrouwen. Er is ruimte voor zijn of haar (stokkende) levensverhaal.
Frustraties en alle andere moeilijke ambivalente gevoelens kunnen hier geuit worden, zonder angst
voor welke repercussie dan ook. De vrijplaats kan als Klaagmuur voor existentiële klachten dienen
(Van Vught, 2015, 299).

4

Spiritualiteit kan worden gedefinieerd: “As the aspect of humanity that refers to the way individuals seek and
express meaning and purpose and the way they experience their connectedness to the moment, to self, to
others, to nature, and to the significant or sacred” (Puchalski et al., 2009, 887).
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2.3.1 Geïntegreerde vrijplaats
Een geïntegreerde vrijplaats is echter wel aan te bevelen, zeker gelet op de taak van de geestelijk
verzorger om heelheid en integriteit te bevorderen. Dat betekent dat zij, waar mogelijk,
interdisciplinair moet werken op micro- (cliënt en familie), meso- (collega’s en andere professionals)
en macroniveau (beleidsadvies en ondersteuning van identiteit van organisaties en participatie in
maatschappelijke netwerken en discussies), zonder dat de vrije ruimte van de cliënt in het geding
komt (Centrum Voor BeZINning GGzE, 2016, 1-3). De extreme vrijplaats aan de ene kant en het
bevorderen van de integrale zorg aan de andere kant kan wrijving veroorzaken. Het is van belang dat
geestelijk verzorgers hierin de juiste balans weten te vinden, aan de ene kant de bescherming van de
vrije ruimte en aan de andere kant de juiste verbindingen weten te maken met de wereld om hen
heen.

2.3.2 Vrijplaats in de laatmoderne tijd
Van der Wal (2009, 8-22) schreef in het Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging over de waarde en
grens van de vrijplaats van de geestelijk verzorger. Van de huidige geestelijk verzorger wordt verwacht
dat zij haar eigen specialisme heeft en dat zij deze ook steeds verder professionaliseert. De context
van de zorg is aan verandering onderhevig: in de zorg horen we steeds meer over
kwaliteitsverhogende zorg, evidence-based werken en een multidisciplinaire aanpak. In 2006 heeft de
Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC) zijn intrede gedaan5. Hoe verhouden bovenstaande
veranderingen zich jegens de vrijplaats? En hoe kan een geestelijk verzorger op de juiste wijze
integraal of geïntegreerd werken? Van der Wal noemt meerdere vormen van integratie, waarvan de
samenwerkingsintegratie van Liégois zijn voorkeur heeft. Bij deze variant houden geestelijk verzorgers
enige afstand ten opzichte van het primaire zorgproces, ze maken geen deel uit van een
interdisciplinair team, maar werken wel zeer intensief op verschillende niveaus samen. Dit is ook de
werkwijze die de meeste geestelijk verzorgers voorstaan. Het maakt het werk van geestelijk verzorgers
wellicht minder vrijblijvend, maar het kan ook zorgen dat geestelijke verzorging meer wordt gezien als
een volwaardige discipline. Registratie binnen DBC hoeft niet op gespannen voet te staan met de
vrijplaats. Het beroepsgeheim blijft een groot goed en soms is het noodzakelijk om het beroepsgeheim
naar teamniveau uit te breiden. Het is vooral van belang om na te gaan waarom bepaalde keuzes
worden gemaakt en hierbij zou de heelheid van de cliënt het uitgangspunt moeten zijn. Van der Wal
zegt dat het vak van geestelijke verzorging een integrerende waarde in zichzelf heeft en niet
afhankelijk is van de gangbare en steeds veranderende meningen en systemen binnen het
biomedische discours. Van der Wal is van mening dat de voornaamste bron van de wens tot
geïntegreerd werken het eigen instrumentarium, de eigen visie en missie moet zijn (Van der Wal,
2009, 8-22). Geconcludeerd kan worden dat het werk dus om maatwerk vraagt. Het is van belang om
steeds te blijven afwegen wat de meest wenselijke manier van geïntegreerd werken is in een
specifieke situatie, met het oog op de heelheid en vrijplaats van de cliënt.

5

Dat is een nieuwe wijze van integraal werken. Het is een systeem waarin zorgaanbod en registratie van
producten een rol spelen. Het gaat dan ook om het afleggen van verantwoordelijkheid (Van der Wal, 2009, 822).
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2.4 Taken en rollen
Er bestaat in de praktijk onduidelijkheid over wat de taken en rollen van geestelijk verzorgers zijn.
Vaak wordt gedacht dat een geestelijk verzorger enkel in beeld komt als een cliënt over zijn of haar
geloof wil spreken. Dat is een te smalle benadering en leidt ertoe dat niet optimaal gebruik wordt
gemaakt van de expertise van geestelijke verzorging. Daarom is het van belang om stil te staan bij de
taken en rollen van een geestelijk verzorger. Een geestelijk verzorger heeft grof gezegd drie
hoofdtaken/rollen (VGVZ, 2016, 10-12):
1. Spirituele, levensbeschouwelijke of religieuze counseling6 en begeleiding7: dat gebeurt
middels individuele begeleiding of groepsbegeleiding, meestal in de vorm van een gesprek;
2. Rituele expressie: geestelijk verzorgers kunnen individuele cliënten of groepen bijstaan met
rituelen en/of sacramenten. Daarbij kan gedacht worden aan gebed, ziekenzegening,
vieringen en (herdenkings- of afscheids-) diensten of bezinningsbijeenkomsten;
3. Ethische ondersteuning: een geestelijk verzorger kan cliënten en de organisatie bijstaan met
ethische advisering middels morele counseling of moreel beraad.
Naast deze 3 hoofdtaken, hebben geestelijk verzorgers ook nog andere taken/rollen (VGVZ, 2016, 1012), zoals:
4. Het adviseren en ondersteunen van collega’s, management en organisatie rondom
zingeving, levensbeschouwing en ethiek;
5. Het verzorgen van scholing op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en ethiek;
6. Een bijdrage leveren aan het existentiële, levensbeschouwelijke en ethische klimaat binnen
een instelling;
7. Taken op het gebied van bemiddeling en coördinatie;
8. Het opzetten of begeleiden van esthetiek in de vorm van kunstvormen en projecten.
In § 5.4 wordt verder ingegaan op hoe deze taken en rollen kunnen worden ingezet om het taboe op
de suïcidecrisis te verminderen.

2.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk is de beroepsidentiteit, het beroepsperspectief en de beroepsbenadering van
geestelijke verzorging besproken. Daarnaast is ingezoomd op de expertise van geestelijke verzorging.
De (geïntegreerde) vrijplaats is besproken en ten slotte is kort stilgestaan bij de taken en rollen van
een geestelijk verzorger.

6

Bij counseling gaat het om de mogelijkheden die een mens ter beschikking heeft om zinvol te handelen goed in
te zetten. De oorzaak zit hem in een interne blokkering. Als geestelijk verzorger probeer je de bestaande
structuur te bevorderen en de tijdsduur van de counseling is beperkt en afhankelijk van de vraag (Scherer-Rath,
2004, 99).
7
Bij begeleiding gaat het erom dat de geestelijk verzorger de mens helpt om een (onveranderlijke) situatie bij
gebrek aan, of het zoeken naar, een zinvol handelingskader, uit te houden of te verwerken. De oorzaak zit hem
in een onveranderlijke probleemsituatie. De geestelijk verzorger kan helpen door het in stand houden van het
systeem door het systeem van buiten te bestendigen. De tijdsduur in deze is open (Scherer-Rath, 2004, 100).
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3. Suïcidecrisis
Een van de kernbegrippen van dit onderzoek is de suïcidecrisis en daarom wordt de suïcidecrisis in dit
hoofdstuk uiteengezet. In § 3.1 worden definities gegeven van de suïcidecrisis en van drie
aanverwante begrippen: suïcide, suïcidaliteit en suïcidale handeling. Daarna wordt in § 3.2 ingegaan
op wat een suïcidecrisis vanuit het biomedische discours inhoudt. In § 3.3 worden relevante
perspectieven op de suïcidecrisis verkend. Hoofdstuk 3 wordt afgesloten met een samenvatting in §
3.4.

3.1 Definities
Er zijn meerdere relevante begrippen die uitleg verdienen als we het over een suïcidecrisis hebben.
Ten eerste het begrip suïcide, ten tweede het begrip suïcidaliteit en ten slotte het begrip suïcidale
handeling. Ieder begrip kent een eigen invalshoek en deze drie begrippen zijn nodig om het begrip
suïcidecrisis helder op te bouwen en af te bakenen. We beginnen met het begrip suïcide.

3.1.1 Suïcide
De vraag die in dit onderzoek relevant is om te beantwoorden, is wat het begrip suïcide precies
inhoudt. Het is noodzakelijk om te begrijpen waar we over spreken, omdat er nogal wat
misverstanden bestaan over dit begrip. Misverstanden zijn bijvoorbeeld dat euthanasie of hulp bij
zelfdoding in de psychiatrie ook onder het begrip suïcide vallen. Dit is echter niet het geval. Verder is
het neutraler om over het begrip suïcide te spreken dan over het moreel beladen begrip zelfmoord en
het in mindere mate moreel beladen begrip zelfdoding. Juist in een onderzoek dat handelt over taboe,
is het belangrijk om het onderwerp zelf zo objectief mogelijk te beschrijven. In dit onderzoek wordt
aangesloten bij de definitie van het begrip suïcide welke Kerkhof (2010, 4) geeft. Deze definitie komt
overeen met de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Kerkhof is een wetenschapper die
deel uitmaakt van, én bepalend is voor, het dominante biomedische discours m.b.t. het
suïcidevraagstuk. Hij definieert suïcide als volgt:
“Onder suïcide wordt een handeling verstaan met dodelijke afloop, door de overledene8 geïnitieerd9, in
de verwachting van een dodelijke of potentieel dodelijke afloop, met de bedoeling gewenste
veranderingen aan te brengen.”
Deze definitie sluit af met “de bedoeling gewenste veranderingen aan te brengen.” Suïcide heeft niet
zozeer de dood tot doel, maar is een wens om anders te leven (Jörns, 1979, 66-87). Kerkhof (2010, 7)
zegt dat suïcide een manier is om een verandering aan te brengen in het bewustzijn. Een mens wil
ergens aan ontkomen en dat kunnen uiteenlopende zaken zijn, zoals: klaar met het leven zelf,
8

Overledene: “een persoon moet zijn overleden en een niet-natuurlijke dood wordt vastgesteld door een arts
en/of lijkschouwer. Ook wordt een politieonderzoek gestart om een misdrijf uit te sluiten. Suïcide is ook wat
anders dan euthanasie, palliatieve sedatie, versterving en hulp bij zelfdoding in een terminale fase” (Kerkhof,
2010, 5).
9
Door de overledene geïnitieerd: “de handeling moet het initiatief zijn van de overledene. Dat betekent overigens
niet dat de handeling die tot de dood leidt moet worden uitgevoerd door de overledene. Voorbeelden van
situaties dat de handeling door een ander persoon wordt uitgevoerd en wel onder de definitie van suïcide valt, is
het laten overrijden door een trein of wanneer een voortvluchtige doet alsof hij of zij een pistool trekt en zich laat
doodschieten door een agent” (Kerkhof, 2010, 5). “Verder dient de overledene de opzet te hebben om zichzelf te
suïcideren. Anders spreekt men van een ongeluk. Het komt voor dat druk door de omgeving wordt uitgeoefend
om suïcide te plegen. Een sprekend voorbeeld hiervan is een gevangene die kennis heeft van bepaalde criminele
zaken en een bedreiging vormt voor andere gevangenen. De gevangene suïcideert zichzelf, omdat anders zijn
vrouw en kinderen worden vermoord” (Kerkhof, 2010, 5-6).
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problemen, ondraaglijke fysieke of mentale pijnen, eenzaamheid, depressiviteit, geen perspectieven
meer, kwellende gedachten, schuld- of schaamtegevoelens of zich willen verenigen met een overleden
dierbare (Kerkhof, 2010, 7).

3.1.2 Suïcidaliteit
Naast suïcide (een handeling met dodelijke afloop), komen veelvuldig suïcidepogingen,
doodsgedachten en suïcidale gedachten voor, zonder dodelijke afloop. Kerkhof (2010, 22) geeft de
volgende definitie voor suïcidaliteit: “Onder suïcidaliteit wordt verstaan het geheel aan suïcidale of
doodsgedachten, wensen, fantasieën, suïcidepogingen en voorbereidingshandelingen waarmee iemand
feitelijk of mentaal bezig is.”

3.1.3 Suïcidale handeling
“Een suïcidale handeling is te begrijpen als een mogelijke menselijke handeling die tot doel heeft een
existentieel probleem op te lossen” (Scherer-Rath, 2005, 51). Deze menselijke handeling is paradoxaal
van aard, aangezien deze handeling uiteindelijk dodelijk kan aflopen (Scherer-Rath, 2005, 55). Deze
definitie is afkomstig uit de praktische theologie en daarom van belang om te gebruiken in een
onderzoek in het kader van geestelijke verzorging.

3.1.4 Suïcidecrisis
De drie bovengenoemde begrippen suïcide, suïcidaliteit (beide afkomstig uit het biomedische
discours) en suïcidale handeling (afkomstig uit de praktische theologie) worden geïncorporeerd in het
overkoepelende en in dit onderzoek centraal staande begrip suïcidecrisis en wordt als volgt
gedefinieerd (Kerkhof, 2010, 4; 22; Scherer-Rath, 2005, 51):
“Een suïcidecrisis is het geheel aan mogelijke suïcidale- of doodsgedachten, wensen, fantasieën,
suïcidepogingen en voorbereidingshandelingen, waarmee iemand feitelijk of mentaal bezig is én de
mogelijke handeling met dodelijke afloop, door de overledene geïnitieerd, in de verwachting van een
dodelijk of potentieel dodelijke afloop, met de bedoeling gewenste veranderingen aan te brengen. Deze
handelingen of gedachten hebben tevens tot doel een existentieel probleem op te lossen.”

3.2 Inhoud suïcidecrisis
3.2.1 Ontstaan suïcidecrisis
In het kader van dit onderzoek is het van belang om te beschrijven hoe een suïcidecrisis kan ontstaan
volgens het biomedische discours, aangezien dit discours dominant is. Daarvoor gebruiken we het
geïntegreerd model van stress, kwetsbaarheid en entrapment voor suïcidaal gedrag uit de
MultiDisciplinaire Richtlijn voor Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag (Trimbos-instituut,
2012, 6). Deze richtlijn is leidend in het biomedische discours en wordt door GGZ-instellingen gebruikt,
o.a. ter ontwikkeling van suïcidebeleid en -protocollen.

19

Het model kan gezien worden als een soort trechter met een suïcidecrisis (het model noemt het
suïcidaal gedrag) tot gevolg. Ten eerste is kwetsbaarheid een bepalende factor. Deze kwetsbaarheid
verschilt van mens tot mens en wordt beïnvloed door erfelijke en biochemische factoren, door de
persoonlijkheid, door levensbeschouwing en door het betreffende maatschappelijke en
interpersoonlijke steunsysteem. Ten tweede is stress een factor die van invloed is op een suïcidecrisis.
Psychiatrische aandoeningen, eventueel in combinatie met verslavingen aan alcohol en drugs, kunnen
stress verhogen. Ook hebben psychologische en ingrijpende levensgebeurtenissen en
verlieservaringen invloed op het ervaren van de mate van stress. Een hoge mate van kwetsbaarheid en
stress kunnen een gevoel van hopeloosheid en wanhoop veroorzaken, waardoor de mens het gevoel
heeft gevangen te zitten. Het gevoel van gevangen zitten en geen kant op kunnen, noemt men
entrapment (Trimbos-instituut, 2012, 6). De bovengenoemde combinatie van factoren zorgt ervoor
dat een mens in een suïcidecrisis terecht kan komen.

3.2.2 Suïcidecrisis als pathologie
In de biomedische wereld, waar de psychiatrie onderdeel van uitmaakt, wordt de suïcidecrisis
grotendeels gepathologiseerd. Kerkhof (2010, 41-44) zegt dat een suïcidecrisis iets is dat bij veel
psychiatrische ziektebeelden voorkomt en dat het gezien kan worden als een algemeen symptoom bij
psychische stoornissen. 87% van de mensen die suïcide plegen, kent een psychiatrische stoornis in
hun voorgeschiedenis: 43% een depressieve stoornis, 26% een verslaving, 16% een
persoonlijkheidsstoornis en 9% een psychotische stoornis (Arsenault-Laprezze et al., 2004, 37). Een
suïcidecrisis kan ook gezien worden als een gevolg van een depressie of een andere psychische
stoornis. Het kan dus zowel een symptoom als een gevolg zijn en deze processen lopen dan samen
(Kerkhof, 2010, 41-44). Een suïcidecrisis kan verder veelvuldig voorkomen bij een langdurige
kwetsbaarheid. Bij tegenslagen of depressies komen een suïcidecrisis en wanhoop direct opzetten en
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kan de suïcidecrisis chronisch worden (Kerkhof, 2010, 44-46). Een suïcidecrisis kan ook verweven zijn
met de persoonlijkheid. Het kan vergroot worden bij een stoornis aan de affectregulatie, bij
biologische aanleg en bij kwetsbaarheid voor een suïcidecrisis. Persoonlijkheidsdimensies die het risico
op een suïcidecrisis vergroten zijn: relationele onmacht, hulpeloosheid, gebrekkige affectregulatie,
impulsiviteit, dichotoom denken (zwart/wit denken), perfectionisme, rigiditeit, overgeneraliseren,
gebrekkig probleemoplossend vermogen en krenkbaarheid van het zelfbeeld (Kerkhof, 2010, 46-50).
Een andere reden voor een suïcidecrisis kan zijn dat mensen niet kunnen ophouden met piekeren over
suïcide, dat wordt ook wel rumineren genoemd. Door middel van suïcide wil men verlost worden van
die kwellende gedachten. Men ervaart geen controle over de gedachten (Kerkhof, 2010, p. 52-54)10.

3.2.3 Suïcidecrisis bij bedreiging van levensdoelen, uit zelfbescherming of als boodschap
Het biomedische discours erkent ook dat er redenen zijn voor een suïcidecrisis die te maken hebben
met een tekort aan betekenis- en zingeving, angst voor aftakeling of communicatie. Een suïcidecrisis
kan opkomen als belangrijke doelen, belangen, behoeften en waarden worden bedreigd11 (Kerkhof,
2010, 50-51). Dat kan zorgen voor emotionele ontreddering (Lazarus, 1999, 32-37; Frijda, 2008, 134140). Het kan ondraaglijk worden als er geen mogelijkheid meer is om levensdoelen te bereiken. De
eigen identiteit kan op het spel komen te staan. Als het zelfbeeld wordt bedreigd, ontstaat er twijfel
aan het eigen kunnen om juist om te gaan met geblokkeerde belangen (Kerkhof, 2010, 50-51). Verder
plegen sommige mensen suïcide uit zelfbescherming. Het is dan een wanhoopskeuze die hen
beschermd tegen het leven en de verdere aftakeling. Suïcide is dan een laatste autonome daad voor
iemand die totaal geen controle meer ervaart in zijn eigen leven (Kerkhof, 2010, 55). Een suïcidecrisis
kan ook een relationele en communicatieve kant hebben, zegt Kerkhof (2010, 55). Suïcidaliteit kan in
de eerste plaats gezien worden als een boodschap: iemand wil gehoord worden, zijn wanhoop uiten
en hulp vragen. Dat kan soms als manipulatief worden ervaren door de omgeving (Kerkhof, 2010, 55).

3.2.4 Autonomie, zelfbeschikkingsrecht, gezond verstand en ambivalentie
Belangrijke vraagstukken in het biomedische discours met betrekking tot een suïcidecrisis betreffen
autonomie, zelfbeschikkingsrecht, gezond verstand en ambivalentie, zegt Kerkhof (2010, 8-9; 15).
Mensen die een suïcidepoging hebben ondernomen, of personen met sterke suïcidale gedachten,
geven namelijk aan geen keuze te ervaren. Ze hebben een keuze tussen twee kwaden: doorleven of
zichzelf suïcideren. En suïcide lijkt dan de betere optie. Kerkhof zet daarom vraagtekens bij het
zelfbeschikkingsvermogen en de autonomie van een suïcidaal persoon (Kerkhof, 2010, 8). Een andere
vraag, is of de suïcidant bij zijn gezonde verstand is of kan zijn. Kerkhof (2010, 9) geeft aan dat dit vaak
10

Een van de meest voorkomende motieven voor suïcide zijn: “Mijn gedachten waren zo vreselijk dat ik daar
vanaf wilde zijn” (Kerkhof & Van Spijker, 2009; Morrison & O’Connor, 2008 in Kerkhof, 2010, 53) en “Het alleen
worden gelaten in een politiecel of separeerruimte met alleen het gezelschap van kwellende gedachten is een van
de grootste kwellingen die suïcidale mensen kan overkomen” (Kerkhof, 2010, 53). Suïcidale mensen kunnen niet
stoppen met piekeren over suïcide en de gedachten worden steeds alarmerender en onrealistischer. En tegen
jezelf zeggen, dat je moet stoppen met piekeren over suïcide, helpt niet. Zeg maar eens tegen jezelf dat je niet
aan een roze olifant mag denken. Verder worden piekeraars gekenmerkt door niet kunnen omgaan met
onzekerheid, dichotoom denken en overgeneraliseren. Zij hebben dan liever geen toekomst meer dan een
onzekere toekomst (Kerkhof, 2010, 53-54).
11
“Hierin is ook een verschil tussen vrouwen en mannen: vrouwen staan over het algemeen sterker in het leven.
Zij kunnen hun identiteit aan meer situaties ontlenen dan mannen. Hun identiteit is, vaker dan bij mannen,
opgebouwd uit een aantal rollen: moeder, partner, vriendin, zus, werknemer. Dat betekent dat vrouwen dus
meestal meer bindingen hebben met meer aspecten van het leven dan mannen. Mannen richten zich vaker op
slechts één aspect van het leven. Hun zelfbeeld hangt vaker uitsluitend af van prestaties. Dat maakt hen
kwetsbaarder voor tegenslag” (Kerkhof, 2010, 27-28).

21

niet het geval is. Een suïcidecrisis gaat veelvuldig gepaard met depressie, angst en verslavingen.
Daardoor ontwikkelt een suïcidaal persoon een gekleurd toekomstbeeld, wat vaak onrealistisch blijkt
te zijn. De vraag is dan ook in hoeverre bescherming nodig is en in hoeverre de autonomie geldt
(Kerkhof, 2010, 9). Bij een suïcidecrisis is sprake van ambivalentie12. Deze mens wil een beetje sterven
en een beetje niet sterven en hulp ontvangen (Kerkhof, 2010, 18). Uiteindelijk willen mensen niet
dood, maar zij willen en kunnen niet zo doorleven. Het is essentieel om te weten dat de meeste
suïcidale mensen alles aangrijpen om verder te kunnen leven. Een suïcidecrisis wordt gekenmerkt
door ambivalentie tussen hoop en wanhoop (Kerkhof, 2010, 57). Ook in het onderzoek van het Ethiek
Instituut Utrecht (2015, 40) komt naar voren dat cliënten in principe op zoek zijn naar passende
alternatieven, buiten suïcide om. Deze ervaring van niet dood willen, maar zo niet verder willen en
kunnen leven, is een centraal element van geestelijke verzorging, namelijk de ervaring van tragiek.

3.3 Perspectieven op suïcidecrisis
In de twee voorgaande paragrafen is ingegaan op de definitie en inhoud van een suïcidecrisis, wat een
beeld geeft van hoe het dominante biomedische discours een suïcidecrisis beschouwt. In deze
paragraaf worden verschillende perspectieven op de suïcidecrisis en de mate van taboeïsering ervan
beschreven. Om de perspectieven in te bedden, is het van belang om te weten hoe suïcide door de
eeuwen heen is beoordeeld: de kerk heeft suïcide lang als een zonde veroordeeld, later heeft de staat
suïcide strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en ten slotte heeft de biomedische wereld de
suïcidecrisis tot een ziekte gemaakt. Al deze perspectieven dragen taboeïserende veroordelingen in
zich.

3.3.1 Biomedisch perspectief
Het dominante biomedische discours benadert de suïcidecrisis vanuit een pathologische en
preventieve invalshoek. Een suïcidecrisis wordt veelal gezien als een psychiatrische ziekte of als gevolg
van een psychiatrische ziekte (Kerkhof, 2010, 40-59). En een ziekte is te voorkomen of te genezen, is
dan de logische redenatie. In de biomedische wereld heerst sowieso een algemene tendens om veel
menselijk gedrag als pathologisch te bestempelen13. Ook worden vraagtekens geplaatst bij de
autonomie, het zelfbeschikkingsrecht en het gezonde verstand van suïcidale mensen (Kerkhof, 2010,
8-9). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vanuit preventief standpunt
gedurende 4 jaar € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar suïcidepreventie (ZonMW,
2017). Een sprekend voorbeeld van de uitwerking van dit landelijke preventiebeleid is het werk en de
campagnes van 113. 113 heeft als missie “dat zij aan de kant van de hoop en het leven staat. 113
streeft naar een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord”
(113Zelfmoordpreventie, 2017). Het biomedische discours geeft een reductionistisch perspectief, wat
zijn voordelen heeft, maar ook het gevaar kent om de suïcidale mens in zijn geheel te verliezen. Deze
mens wordt dan als ziek gezien en daardoor niet in staat geacht om eigen keuzes te maken en dat
werkt taboeïserend.

12

Het maakt niet uit of hij of zij sterft of niet, deze mens wil het bewustzijn uitschakelen en af van de kwellende
gedachten (Kerkhof, 2010, 14-15; 18). Deze ambivalentie komt ook naar voren bij een kreet om hulp: deze mens
wil niet dood, maar vraagt in wanhoop om aandacht en hulp om veranderingen in het leven aan te brengen
(Kerkhof, 2010, 16). Het kan ook een interpersoonlijke boodschap zijn: deze mens wil met de suïcidepoging een
boodschap overbrengen naar dierbaren (Kerkhof, 2010, 16-17).
13
Een passend voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM 5, 2013). Dit boek wordt met elke uitgave dikker en steeds meer menselijk gedrag wordt als
ziekte gediagnosticeerd.
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3.3.2 Politiek-bestuurlijk perspectief
In Nederland is suïcide niet meer strafbaar. Het perspectief vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt sluit
aan bij het biomedische, pathologische en preventieve perspectief. Zoals gezegd heeft het ministerie
van VWS € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar suïcidepreventie (ZonMW, 2017).
Verder wordt toezicht gehouden op GGZ-instellingen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ): o.a. individuele suïcides en suïcidepogingen met ernstige gevolgschade moeten gemeld worden
bij IGJ, als sprake is van tekortkoming in de zorg of als de cliënt gedwongen zorg ontving (IGJ, 2018).
Deze regelgeving en dit perspectief impliceren dat een ander mens schuldig kan zijn aan een
suïcide(poging) en dragen bij aan de faal- en schuldgevoelens van hulpverleners en dat werkt
taboeïserend14.

3.3.3 Religieus-kerkelijk perspectief
De suïcidecrisis wordt in de meeste religies en levensbeschouwingen afgekeurd15 en dat werkt
taboeïserend. In Nederland heeft met name het christelijke geloof en in het zuiden waar de
onderzoekster werkt, de Rooms-Katholieke Kerk, invloed gehad op het levensbeschouwelijke
landschap en perspectief. De Rooms-Katholieke Kerk wijst de suïcidale handeling nog steeds af16, al
heeft ze haar standpunt door de eeuwen heen bijgesteld (De Tavernier, 2011, 39-47; Scherer-Rath,
2005, 43; 46-48). De bijbel kent echter geen veroordeling van suïcide, zegt Scherer-Rath (2005, 43;
46). Er is eerder sprake van begrip, stil respect en empathie. Met name Thomas van Aquino heeft met
zijn dogmatische moraalleer over suïcide invloed uitgeoefend op de kerkgeschiedenis. Suïcide was
volgens Aquino tegengesteld aan de natuurwet, gaat in tegen maatschappelijke verplichtingen en
maakt een inbreuk op de macht van God. Dit laatste argument maakte suïcide tot een zonde (SchererRath, 2005, 46-48; De Tavenier, 2011, 40-43). Ook de canonieke leer staat afwijzend ten opzichte van
suïcide. De Codex van 1917 zag suïcide als misdaad tegen het goddelijke recht, zoals beschreven in het
vijfde gebod van de Decaloog. Ook de Rituale voor Begrafenissen van 1971 en de Codex van 1983
stonden afwijzend ten opzichte van suïcide (Scherer-Rath, 2005, 46-48). In het Tweede Vaticaans
Concilie wordt “zelfmoord” nog steeds veroordeeld, maar er wordt rekening gehouden met o.a.
psychische storingen, angst, ernstige vrees voor beproevingen, lijden of foltering (De Tavenier, 2010,
39). Er heeft bij het Tweede Vaticaans Concilie een pastorale heroriëntatie plaatsgevonden, zegt
Scherer-Rath (2005, 48). Het kan als ziekte gezien worden, maar het is nog steeds verwerpelijk.
Scherer-Rath (2005, 48) geeft aan dat men streeft naar een niet-veroordelend pastoraal perspectief
14

Dat heeft de onderzoekster in de praktijk ervaren.
Met uitzonderling van de Jaïns, de Katharen en de Islam. Bij de Jaïns en de Katharen was een hongersnood
geaccepteerd. En in de Islam kan de jihad (middels suïcide) gezien worden als overeenkomstig met het geloof.
16
Het kerkelijke standpunt is te vinden in de inleiding van de encycliek Evangelium Vitae (23 maart 1995) die het
standpunt van de pastorale constitutie Gaudium et Spes, nummer 2, (Tweede Vaticaans Concilie) herneemt: “Al
wat verder tegen het leven zelf ingaat, zoals alle soorten van moord, uitroeiing, abortus, euthanasie en vrijwillige
zelfmoord, al wat de integriteit van de menselijke persoon aantast, zoals verminking, lichamelijke en geestelijke
foltering, pogingen om de mens psychisch in zijn macht te krijgen; (...) dit alles en andere dergelijke dingen zijn
onmiskenbaar schandelijk.” Dit standpunt wordt ook genoemd in het nr. 2325 van de Katechismus van de
Katholieke Kerk (15 augustus 1997): “Zelfmoord is ernstig in strijd met de rechtvaardigheid, de hoop en de liefde.
Het vijfde gebod verbiedt dan ook de zelfmoord.” De veroordeling wordt milder als de wilsbekwaamheid
vermindert: “Zware psychische storingen, angst of ernstige vrees voor beproevingen, lijden of foltering, kunnen
de verantwoordelijkheid van de zelfmoordenaar verminderen” (nr. 2282). En in het Compendium van de
Catechismus (28 juni 2005) klinkt het als volgt: “Het vijfde gebod verbiedt als ernstig in strijd met de morele wet:
(...) de zelfmoord en de vrijwillige medewerking daaraan, omdat zij een zware schending is van de juiste liefde
voor God, voor zichzelf, en voor de naasten; wat de verantwoordelijkheid betreft, deze kan verzwaard zijn om
reden van gegeven ergernis, of verminderd door bijzondere psychische storingen of ernstige angsten” (nr. 470)
(De Tavenier, 2010, 39-40).
15
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en ziekte lijkt in eerste instantie niet veroordelend te zijn. Hij is echter van mening dat wanneer
suïcide gezien wordt als een ziekte, een mens vernederd en gekleineerd wordt, omdat hun rechten op
relatieve vrijheid worden afgenomen. Hun autonomie en identiteit staan daarmee op het spel en dat
werkt taboeïserend.

3.3.4 Cliëntenperspectief
Het cliëntenperspectief is het ervaringsperspectief. Welke behoeften hebben cliënten en hoe kijken zij
aan tegen een suïcidecrisis? Ze willen erkend en serieus genomen worden in het feit dat zij een
autonoom en heel persoon zijn met een doodswens. Ze hebben behoefte aan veiligheid en
ondersteuning in verschillende vormen: dialoog over en bezinning op hun doodswens, leren omgaan
met hun doodswens en hier betekenis en zin aan geven. Randvoorwaarden hierbij zijn: openheid,
aandacht, nabijheid (niet alleen zijn), betrokkenheid en vertrouwen. Ze willen actieve begeleiding bij
het versterken van hun autonomie, het ontwikkelen van capaciteiten, doelen stellen die een leven
zinvol maken en het zoeken naar alternatieven buiten suïcide om. Dit moet uit iemand zelf komen,
een autonoom persoon die weer regie ervaart over zijn eigen leven. Het gevoel hebben dat suïcide
mag is ook van belang. Suïcidecrisis wordt in dit perspectief niet als ziekte of psychische aandoening
bezien, maar als het ervaren van legitieme gevoelens die voortkomen uit de omstandigheden waarin
deze mens zich op dat moment bevindt. Deze bevestiging van het mogen hebben van deze doodswens
wordt genoemd als een van de benodigdheden om weer te willen leven (Ethiek Instituut Utrecht,
2015, 24-27; 43-47). Dit perspectief werkt niet taboeïserend.

3.3.5 Existentieel-filosofisch perspectief
Het existentialisme neemt de bewuste mens in zijn existentiële situatie als uitgangspunt. Deze unieke
mens moet zelf betekenis en zin geven aan zijn leven, zonder dat zijn doel bepaald is of dat er
universele waarden zijn waarop de mens kan terugvallen, zegt Sartre. En dat maakt dat de mens
verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en zingevingskader. Existentiële angst, vervreemding,
vertwijfeling, verveling, afschuw en absurditeit kunnen opkomen als het vinden van zin en betekenis
niet lukt (Gaarder, 1995, 486-490). Ieder mens kan dus in een suïcidecrisis terechtkomen als doel, zin
en betekenis missen, en daarmee terechtkomen in een staat van niet-willen-leven17, ongeacht zijn
aanleg of ontwikkeling (Bach, 2015, 879-880). Een ander mens kan helpen om de levensenergie om te
keren door te vragen naar de reden waarom een mens niet meer wil leven, zegt Bach (2015, 877). Dit
existentieel/filosofisch perspectief sluit naadloos aan op het hierna beschreven perspectief vanuit
geestelijke verzorging en werkt niet taboeïserend.

3.3.6 Perspectief vanuit geestelijke verzorging
Om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen, is het nodig om een perspectief op de suïcidecrisis te
ontwikkelen dat geen waardeoordeel in zich draagt. Suïcide moet dus niet als misdaad, zonde of ziekte
bestempeld worden. Een geestelijk verzorger heeft, en moet, gelet op zijn unieke taakgerichtheid, een
eigen perspectief ontwikkelen, zegt Scherer-Rath (2005, 48-51). Dat betekent niet dat er geen
rekening gehouden kan worden met de biomedische wereld. Scherer-Rath (2005, 49-50) geeft aan dat
17

De doodsenergie is levensenergie die zich tegen een mens zelf kan keren. Er ontstaat existentiële woede die
naar binnenslaat en deze mens wordt zijn eigen vijand (Bach, 2015, 877). Bestaat er dan zoiets als een suïcidale
constitutie? Een constitutie waarin de levensdrift plaatsmaakt voor de doodsdrift, zoals Freud deze noemt (Bach,
2015, 877-878)? Jeroen Brouwers (in Bach, 2015, 6-9), literair specialist op het gebied van suïcide, legt deze
doodsdrift als volgt uit: “Sterk vereenvoudigd komt deze constitutie erop neer dat je je misplaatst voelt in het
leven. Je kan niks met leven, alles wat je onderneemt gaat kapot of mislukt, je komt er niet eens toe om het te
proberen.” Onze biologische structuur en gezondheid komen erg onder druk te staan door emotionele verliezen.
Het lichaam kan de dood zoeken, omdat de geest al gebroken is. Een soort van voordood, noemt Bach dat. Een
mens kan dan noch leven noch sterven (Bach, 2015, 880).
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het niet des geestelijk verzorger is om gebreken vanuit een normatief standpunt als afwijking te
diagnosticeren om vervolgens daarmee een therapie te starten. Hij is voorstander van een predogmatische en gedragstheoretische benadering van de suïcidecrisis. Scherer-Rath (2005, 50-51) legt
zijn visie (aan de hand van zijn boek Lebenssackgassen, 2002) uit van hoe een levenscrisis, zoals een
suïcidecrisis, kan ontstaan. Iedere levenscrisis onderbreekt het gewone leven en haalt een mens uit
zijn psychische balans. Geldende ordestructuren die een mens helpen om zijn leven te leiden en een
toekomst te plannen, vallen uiteen en verliezen hun betekenis. Daardoor wordt controleverlies over
het leven ervaren. Een crisis kan positief of negatief worden ingevuld. Als het negatief wordt ervaren,
kan dat tot een gevoel van gevangenzitten leiden. De oude handelingsmogelijkheden
en -perspectieven bieden geen oplossing meer, wat kenmerkend is voor een suïcidecrisis. De kern van
een suïcidecrisis is zo existentieel, dat het zoeken naar een oplossing voor de ervaren problematiek de
hoogste prioriteit kent. Het hebben van ordestructuren, of een leefbaar zingevingskader, is
noodzakelijk voor zinvol handelen en zinvol handelen is een voorwaarde voor de levensvatbaarheid
van het menselijke bestaan. Suïcidale mensen voelen de strop steeds strakker om de nek als het ze
niet lukt om de vicieuze cirkel te doorbreken. Het gevoel van machteloosheid maakt dat het oplossen
van het probleem steeds dringender en belangrijker wordt. En ondersteuning van buitenaf is nodig om
aan de vicieuze cirkel te ontsnappen. Scherer-Rath (2005, 51) definieert, zoals eerder aangegeven, een
suïcidale handeling als “een mogelijke menselijke handeling die tot doel heeft een existentieel probleem
op te lossen.” Jörns (1979, 66-87) geeft aan dat het doel van een suïcidale handeling niet zozeer de
dood is, dan wel een poging om anders te willen leven. De suïcidale mens wil zijn identiteit behouden,
maar kan zó niet verder leven en zoekt naar paradoxale alternatieven, zoals suïcide. Er is te weinig
begrip voor de suïcidale mens, wat maakt dat de urgentie enkel wordt versterkt. Vanuit het filosofischtheologische perspectief is het van belang dat een mens rekening dient te houden met de eigen
ontoereikendheid. Het eindige en ontoereikende menselijke bestaan herbergt ontoereikendheid. Het
is van belang om hiermee om te leren gaan door de ontoereikendheid te erkennen en een plek te
geven, naast alle capaciteiten en mogelijkheden die ook bestaan (Scherer-Rath, 2005, 51-54). Men zou
kunnen zeggen dat juist daarin de echte menselijke en creatieve mogelijkheden verborgen liggen,
respectievelijk mogelijk zijn. Dalferth (2016, 165) noemt dat creatieve passiviteit. Dit is een niettaboeïserend perspectief.

3.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk is de definitie gegeven van het centrale begrip suïcidecrisis. Verder is de inhoud van
de suïcidecrisis vanuit het biomedische discours geschetst. Ten slotte zijn de relevante perspectieven
op de suïcidecrisis uiteengezet.
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4. Taboe
Dit hoofdstuk staat in het teken van het onderzoeken en het beschrijven van het begrip taboe. In § 4.1
worden de kenmerken en elementen van taboe beschreven, om daarna in § 4.2 te komen tot een
definitie van taboe. In § 4.3 wordt ingegaan op de mate van taboeïsering van de suïcidecrisis door het
dominante biomedische discours én wat nodig is om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen. Dit
hoofdstuk wordt in § 4.4 afgesloten met een samenvatting.

4.1 Kenmerken en elementen van taboe
Taboe is een begrip wat vaag klinkt en lastig te beschrijven lijkt. Toch is het van belang om te proberen
het begrip taboe te omvatten. Om de vraag te beantwoorden wat taboe inhoudt, is in dit onderzoek
gebruik gemaakt van het boek “Totem en Taboe” van Freud (1984, 49-111). Hierin maakt Freud de
vergelijking tussen primitieve mensen in hun omgang met taboes en de manier waarop neurotici
omgaan met het leven. De benadering van Freud is adequaat, omdat hij een psychologische en
antropologische invalshoek kiest, waarin veel aandacht is voor het on(der)bewuste, het subjectieve en
de irrationaliteit van taboe. De onderzoekster zag tijdens het bestuderen van “Totem en Taboe”
overeenkomsten tussen wat Freud in zijn boek beschrijft en hetgeen onderzoekster heeft
waargenomen in de praktijk. Verder beschrijft Freud het onderwerp uitgebreid en probeert het
tastbaar te maken. Hierna worden tien relevante kenmerken en elementen van taboe beschreven om
zo in § 4.2 tot een definitie te komen.

4.1.1 Taboe is onbespreekbaar en sociaal niet geaccepteerd
Een taboe is iets wat ongepast is om over te spreken of te doen. Een mogelijke uitleg kan zijn dat een
taboe indruist tegen het maatschappelijke belang. Ook spelen gevoelens van schuld en schaamte een
significante rol, zegt Freud (1984, 104-106). Sociaal gezien heeft het overtreden van een taboe
gevolgen in de vorm van reputatieschade, sociale uitsluiting en rechterlijke vervolging (Freud, 1984,
49-67).

4.1.2 Taboe kent een onbekende oorsprong of ontstaansgeschiedenis
Taboes kennen een onbekende oorsprong of ontstaansgeschiedenis. Ze zijn niet te begrijpen en er is
geen rechtvaardiging voor, maar de mens handelt er toch naar (Freud, 1984, 49-67). Dat is de
paradoxaliteit van deze handeling, die alleen subjectief te reconstrueren en te begrijpen valt. Om
taboe te kunnen en willen begrijpen, zijn verschillende visies op het ontstaan van taboe ontwikkeld.
De antropologie gaat uit van een aangeboren overlevingsdrang van de mens (Steven Pinker, 1997). De
Duitse psycholoog Wundt (1906, 307, in Freud, 1984, 55-56) leert ons dat de bron van taboe ligt in
geobjectiveerde angst voor demonische krachten, verstopt in een object (animisme). Verder denkt
Wundt dat taboes de oudste ongeschreven rechtsregels van de mensheid zijn (Wundt, 1906, 308, in
Freud, 1984, 49-50). En Freud gaat er in zijn boek Totem en Taboe (1984, 63-64) vanuit dat taboe
wordt veroorzaakt door sterke onbewuste motivaties: “De grondslag van het taboe is een verboden
handeling waartoe in het onbewuste een sterke neiging bestaat” (Freud, 1984, 64).

4.1.3 Taboe omvat vaak sinistere onderwerpen
Taboeonderwerpen betreffen over het algemeen sinistere zaken of zaken die zo door de mens ervaren
worden, zoals: dood, lijken, ziekten en geesten. Bij taboe gaat het meestal om de bescherming van iets
of tegen iets. Hierbij kan gedacht worden aan bescherming tegen het kwaad, omgang met lijken of de
kracht en wraak van goden en geesten (Freud, 1984, 49-67; 86-100). De dood en suïcide betreffen
permanente taboes (Freud, 1984, 52).
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4.1.4 Taboe uit zich in verboden, beperkingen en bestraffingen
Een taboe uit zich in verboden en beperkingen. De angst is aanwezig dat bij overtreding van het
taboeverbod een ernstige ramp en/of bestraffing volgt. Er blijkt een relatie te bestaan tussen taboe en
de eerste strafsystemen. De overtreding van een taboe maakt de overtreder en zijn naasten zelf ook
tot taboe (Freud, 1984, 49-67).

4.1.5 Taboe wordt omringd door rituele aspecten
Zuiveringsceremonies en/of boetedoeningen spelen een grote rol bij taboes in de vorm van
verzoenings-, beperkings-, boete- en reinigingsvoorschriften. Het overtreden van een taboe kan
worden afgewend door gebruik te maken van bovengenoemde typen rituelen (Freud, 1984, 49-67).

4.1.6 Taboe wordt gekenmerkt door angst voor besmettingsgevaar en imitatie
Een taboe is overdraagbaar of besmettelijk18 door middel van een bijzondere kracht. Er bestaat een
angst voor letterlijke of mentale aanraking, overdracht en besmetting. Ook is er bij taboe angst voor
imitatie, verleiding en verlokking. De angst voor besmetting of imitatie wordt zelfs vergroot wanneer
een belangrijk persoon in het geding is, zoals een stamhoofd of koning of bij sinistere gebeurtenissen
als ziekte en dood (Freud, 1984, 49-67). Als we deze angst toespitsen op de suïcidecrisis, dan blijkt
imitatie daar ook een grote rol te spelen. Uit onderzoek blijkt dat suïcidaal gedrag in de eigen familie
één van de sterkste voorspellers is van suïcide. Wanneer iemand uit het eigen gezin ooit suïcide heeft
gepleegd, dan is de kans vrij groot dat een suïcidale handeling als probleemoplossend gedrag wordt
geaccepteerd. Of anders gezegd: de drempel voor een suïcidale handeling is verlaagd door het
modelgedrag van een gezinslid (Scherer-Rath, 2005, 45).

4.1.7 Taboe wordt omringd door angst, met name angst voor de dood en de doden
Angst is een heel bepalend element van taboe. Waar de primitieve mens precies angst voor heeft, is
vaak ondefinieerbaar. De angst voor besmetting, bestraffing, rampen, sociale uitsluiting en eigen
ambivalenties lijken het meest op de voorgrond te treden (Freud, 1984, 49-67). De angst voor de dood
en de doden is de grootste angst van allen (Freud, 1984, 86-100). Westermarck (1907-09, 2, 426, in
Freud, 1984, 95) legt uit dat de dood het grootste onheil is wat een mens kan overkomen19.

4.1.8 Taboe is een copingmechanisme middels onderdrukking en projectie
Taboe wordt omringd door gevoelens van ambivalentie en innerlijke gespletenheid. Het kan raken aan
onderdrukte verlangens van een mens (Freud, 1984, 58-67; 93-100; 100-111). Het mechanisme van
ambivalentie, innerlijke gespletenheid en onderdrukte verlangens verdient uitleg. Voor deze uitleg
wordt naar het taboe op de dood gekeken, omdat de dood de meeste gelijkenis kent met de
suïcidecrisis. De primitieve mens kent een ambivalente gevoelshouding ten opzichte van de dood. Als
een dierbare sterft ontstaat een innerlijke gespletenheid in de mens. Van de ene kant voelt deze mens
gevoelens van rouw door het verlies van zijn dierbare, in de vorm van bewust en onbewust verdriet.
Aan de andere kant ervaart de primitieve mens ook onbewuste gevoelens van voldoening en
opluchting over het sterven van de geliefde. Deze laatste gevoelens kunnen zijn ontstaan door
bewuste schuld van de overledenen, in de vorm van werkelijke vijandigheid en verwijten, én
onbewuste vijandigheid. Het bewust worden van dit innerlijk conflict kan bedreigend aanvoelen en
18

Een voorbeeld hiervan is de manier van omgaan met rouwende dierbaren. Deze worden vaak afgescheiden
van de groep en mogen bijvoorbeeld niet met hun handen eten, omdat de primitieve mens angstig is dat het
taboe van de dood anders wordt overgedragen en ze de woede van de overledene over zich afroepen (Freud,
1984, 86-100).
19
De overledene kan enkel ontevreden zijn over zijn lot, denkt de primitieve mens. De overledene wordt
wraakzuchtig en jaloers. Wundt (in Freud, 1984, 86-100) legt uit dat onze overledenen demonen worden. Dus de
mens moet beschermd worden tegen deze dode vijand.
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maakt de rouwverwerking lastig voor een mens (Freud, 1984, 93-100; 100-111). Het overtreden van
een taboe rondom de dood, zoals een suïcide(crisis), kan bij nabestaanden ambivalente gevoelens
oproepen, zoals liefde, schuld, schaamte, verdriet, rouw, opluchting, voldoening en vijandigheid. De
suïcide(crisis) kan dus als trigger werken en zelfdestructieve gevoelens oproepen, zoals deze ervaren
worden tijdens een suïcidecrisis van een ander. Freud zegt dat de basis van ieder taboe bestaat uit een
verboden handeling waarvoor een sterke neiging bestaat in het onderbewuste. De mens heeft een
innerlijk verlangen om het taboe te volgen (Freud, 1984, 58-67). Deze neiging wordt echter
onderdrukt bij de meeste mensen. Er is bij taboe op de dood en op de suïcidecrisis dus sprake van
onderdrukking van ambivalenties, innerlijke conflicten en verlangens. Het taboeverbod zorgt ervoor
dat de mens niet praat over een suïcidecrisis, geen suïcidecrisis mag ervaren en geen suïcidepoging
mag ondernemen of daadwerkelijk suïcide mag plegen. De aanname wordt gedaan dat ieder mens
een neiging of verlangen tot zelfdestructie en suïcide in zich draagt. De ene mens is blijkbaar in staat
om deze neiging te onderdrukken. De andere mens kan deze gevoelens niet onderdrukken en kan in
een suïcidecrisis terechtkomen. Als deze zelfdestructie onderdeel vormt van het menszijn, dan kan
een suïcidecrisis deze onbewuste neiging of verlangen tot zelfdestructie van de ander raken. Er is altijd
de angst dat de ambivalentie en zelfdestructie die ieder mens met zich meedraagt omhoog wordt
gehaald en dat het de ander uitlokt om hetzelfde te doen (Freud, 1984, 58-67). Freud (1984, 101-103)
noemt taboe een compromissysteem van het ambivalentieconflict. Het is een copingmechanisme voor
onze eigen gevoelens van ambivalentie: door onderdrukking en projectie van deze gevoelens, kan de
ambivalentie vermeden worden en hoeft de mens deze niet onder ogen te komen. Een
copingmechanisme is een poging om dreiging en letsel te voorkomen of te verkleinen, of om leed
kwijt te raken of te verminderen, wat met dergelijke ervaringen wordt geassocieerd (Carver and
Connor-Smith, 2010, 684). De mens projecteert zijn ambivalente gevoelens op de dode, omdat de
primitieve mens gelooft dat de dode in een demoon verandert. Een mens handelt vanuit dit
copingmechanisme zonder te begrijpen waarom hij dit doet. Freud legt taboe uit als neurotisch
gedrag: taboe is dus een structurele en ineffectieve manier van omgaan met problemen (Freud, 1984,
58-67; 93-100; 100-111).

4.1.9 Bij taboe is sprake van strijd tussen collectief belang en individueel belang
Het collectieve belang komt in het geding bij de overtreding van een taboeverbod. Er is dus sprake van
een strijd tussen individuele belangen en het collectieve belang (Freud, 1984, 49-67; 100-111). Het
collectieve belang is dat niemand in een suïcidecrisis terechtkomt. Dit is echter niet te voorkomen. Het
individuele belang is dat deze suïcidecrisis ervaren en geëxploreerd mag worden.

4.1.10 Taboe wordt omringd door een zweem van onbewustheid, ongrijpbaarheid,
irrationaliteit en magie
Een taboe is noch te begrijpen noch te rechtvaardigen. Taboe kenmerkt zich door een sterk intuïtief
en onbewust proces van navolging van taboevoorschriften en/of –beperkingen (Freud, 1984, 49-67).
Bij taboe wordt ook gesproken over bijzondere en magische krachten middels een elektrische lading
(Freud, 1984, 51). Dit alles maakt het onderwerp ongrijpbaar en lastig te onderzoeken. Freud zegt dat
er sprake is van beperkingen en verboden die primitieve rassen zichzelf opleggen, zonder dat ze
begrijpen waar deze vandaan komen of waarom ze dat doen. Het is zó onbewust dat ze ook niet
besluiten om dit te onderzoeken. De overtuiging om zich aan de regels te houden is zeer sterk en ze
twijfelen ook niet aan de automatische bestraffing die zal volgen (Freud, 1984, 49-67). Je kunt dan
zeggen dat er bij taboe sprake is van een zeer onbewust en intuïtief proces.
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4.2 Definitie taboe
Een taboe wordt gezien als iets dat ongepast is om te doen, te gebruiken of over te spreken. Taboe is
een Polynesisch woord met twee tegenovergestelde, ambivalente betekenissen. Namelijk heilig of
gewijd aan de ene kant en onzuiver, gevaarlijk of verboden aan de andere kant. Taboe zou kunnen
worden vertaald als heilig ontzag, het tegenovergestelde van profaan (Freud, 1984, 49). Aan de hand
van de in § 4.1 genoemde kenmerken en elementen van taboe uit het boek Totem & Taboe van Freud
(1984, 49-111), wordt in dit onderzoek tot de volgende definitie van taboe gekomen:
“Taboe is een menselijke handeling welke onbespreekbaar en sociaal niet geaccepteerd is. Het uit zich in
verboden, beperkingen en bestraffingen en het kent een onbekende oorsprong of ontstaansgeschiedenis.
Het omvat sinistere onderwerpen en het wordt gekenmerkt door angst voor met name de dood en de
doden, angst voor besmettingsgevaar en imitatie. Het kent een spanning tussen het collectieve en het
individuele belang. Taboe wordt omringd door rituele aspecten en door een zweem van onbewustheid,
ongrijpbaarheid, irrationaliteit en magie. Het kan worden gezien als een copingmechanisme middels
onderdrukking en projectie.”
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4.3 Vermindering taboe
In deze paragraaf wordt onderzocht hoe het taboe op de suïcidecrisis verminderd kan worden.
Daarvoor wordt in de eerste plaats in § 4.3.1 onderzocht in welke mate het dominante biomedische
discours taboeïserende kenmerken vertoont. Daarna wordt in § 4.3.2 bekeken wat nodig is om het
taboe op de suïcidecrisis te verminderen.

4.3.1 Biomedisch perspectief taboeïserend?
Om te onderzoeken in welke mate het dominante biomedische discours taboeïserend werkt op de
suïcidecrisis wordt bezien welke kenmerken en elementen van taboe voorkomen in het biomedische
discours, en in hoeverre deze voorkomen. Om deze vragen te beantwoorden wordt met name geput
uit praktijkervaringen van de onderzoekster tijdens haar stage en werk als geestelijk verzorger en
stafmedewerker Bureau Geneesheer-directeur bij GGzE.
4.3.1.1 Taboe is onbespreekbaar en sociaal niet geaccepteerd
In de praktijk is zowel aandacht om te spreken over suïcide als voor suïcidepreventie. Echter, de
suïcidale handeling blijft ongepast en sociaal niet geaccepteerd. Zo ziet stichting 11320 dat ook. 113 is
de koploper op het gebied van suïcidepreventie in Nederland en vertegenwoordigt het dominante
biomedische discours. GGZ-instellingen sluiten zich ook aan bij dit perspectief. Deze stichting heeft tot
doel dat niemand eenzaam en radeloos zelfmoord pleegt. 113 gebruikt het moreel beladen woord
zelfmoord in plaats van suïcide, omdat deze term aansluit bij het woord wat hulpvragers gebruiken
(113Zelmoordpreventie, 2017). Deze beschreven benadering werkt deels taboeïserend: er wordt
getracht om suïcide bespreekbaar te maken, maar tegelijkertijd blijft het een handeling die
voorkomen moet worden. Het bespreekbaar maken, verloopt niet vlekkeloos: de angst bij
hulpverleners is aanwezig dat zij suïcide uitlokken door het onderwerp te bespreken. Zij missen kennis
en zelfvertrouwen. Cliënten hebben de behoefte om over de suïcidecrisis te spreken, maar zijn angstig
voor dwang- en drangmaatregelen (Ethiek Instituut Utrecht, 2015, 24-48). Uit het onderzoek van het
Ethiek Instituut Utrecht (2015, 30, 44-45) kwam naar voren dat gevoelens van falen en schuld bij
20

“Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide sinds 7 oktober 2009.
De missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos zelfmoord pleegt. Zij zijn ervan overtuigd dat er
jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de
zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd. Het idee voor Stichting 113 Zelfmoordpreventie (voorheen
113Online) is ontstaan uit het besef dat er nog steeds een taboe ligt op spreken over zelfmoord. Dit, terwijl praten
en contact maken juist zo essentieel is in suïcidepreventie. 113 staat aan de kant van het leven en probeert te
zoeken naar een uitweg uit de wanhoop. Hierbij spelen religieuze of ideologische achtergronden geen
rol. Anonimiteit staat in de hulpverlening hoog in het vaandel en de mening van de hulpzoeker wordt altijd
gerespecteerd. Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24x7 en anoniem een beroep doen op
ons online hulpaanbod met crisishulplijnen, online therapie en zelfhulp. Naast de activiteiten als zorgaanbieder is
113 aanjager en coördinator van de Landelijke Agenda Suïcide Preventie van het Ministerie van VWS. Met het
Supranet-programma zetten ze suïcidepreventie-actienetwerken op. Dat doen ze in zes regio’s van het land en
binnen de ggz met grote ggz-instellingen. 113 Zelfmoordpreventie is een onafhankelijke ggz-instelling. Zelfmoord,
zelfdoding of suïcide, het zijn allemaal synoniemen die mensen gebruiken. 113 wil niet alleen respectvol en
empathisch, maar ook nuchter en direct communiceren. Ze gebruiken daarom woorden die de meeste mensen
normaal vinden, gebruiken en snappen. Op de website en in de communicatiemiddelen spreken ze daarom ook
over zelfmoord. Het beleid is om aan te sluiten bij de woordkeuze van de groepen waarmee zij in contact staan.
Suïcide is een term die vooral door professionals wordt gebruikt, zoals in de ggz of bij onderzoek. Onderzoek heeft
uitgewezen dat hulpvragers ons vinden door te zoeken op het woord “zelfmoord”. Zij zoeken veel minder vaak op
de term zelfdoding of suïcide. Door in de teksten deze term te gebruiken, worden wij makkelijk gevonden. Dat is in
ons geval van levensbelang, omdat de hulpvragers in levensnood verkeren. Als mensen die contact zoeken een
ander woord gebruiken, sluiten ze hierop aan. Het belangrijkste is dat we het gesprek over zelfmoord en
zelfmoordgedachten met elkaar kunnen voeren” (113Zelfmoordpreventie, 2017).
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hulpverleners spelen. Verder hebben de cliënt en zijn omgeving tot op de dag van vandaag last van
sociale uitsluiting en reputatieschade door de sociale meningsvorming en dat werkt taboeïserend21.
4.3.1.2 Taboe kent een onbekende oorsprong of ontstaansgeschiedenis
Het taboe op suïcide kent een deels bekende oorsprong of ontstaansgeschiedenis. Met name de
moraalleer van Aquino heeft invloed gehad op het taboe (Scherer-Rath, 2005, 46-48; De Tavenier,
2011, 40-43), alsmede de strafbaarheid en later het pathologiseren van suïcide. Deze bekende
oorsprong werkt taboeverkleinend.
4.3.1.3 Taboe omvat vaak sinistere onderwerpen
Een suïcidecrisis wordt nog steeds als iets sinisters en onheilspellends ervaren, doordat het raakt aan
de dood, ongrijpbaar is en suïcide onomkeerbaar en permanent is. Er is veel onbegrip voor suïcidale
mensen, doordat het een ongrijpbaar fenomeen is en dat werkt taboeïserend.
4.3.1.4 Taboe uit zich in verboden, beperkingen en bestraffingen
Suïcide is in ons rechtssysteem niet meer juridisch verboden en er volgt ook geen bestraffing meer bij
een suïcidepoging. Echter, een maatschappelijk “verbod” is nog steeds aanwezig en voelbaar: een
suïcidecrisis blijft namelijk een ongepaste menselijke handeling die maatschappelijk gezien “verboden”
is en voorkomen dient te worden (Withaar, in: Scherer-Rath, 2005, 46). Er volgt wellicht geen
juridische bestraffing meer, andere “bestraffingen” zijn nog altijd aanwezig, zoals: sociale afwijzing en
sociale uitsluiting van de suïcidant en zijn naasten, en maatschappelijke reacties van afgrijzen,
onbegrip en veroordeling. Ook worden de suïcidant en zijn naasten soms zelf tot taboe gemaakt22. De
angst voor bestraffing is ook deels aanwezig bij cliënten: ze praten niet met hun hulpverleners over
een suïcidecrisis, uit angst voor afwijzing door hulpverleners en verlies van autonomie (beperking).
Ook bestaat de angst voor mogelijke dwang- en drangmaatregelen (Ethiek Instituut Utrecht, 2015, 2627). Naast deze aardse bestraffingen bestaan er ook religieuze of transcendente verboden en
bestraffingen. De Rooms-Katholieke Kerk ziet zelfmoord nog steeds als een zonde. Ten slotte is het
van belang om op te merken dat, al bestaat er wellicht geen juridisch verbod meer op suïcide, er wel
veel regels, protocollen en beleid bestaan vanuit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2018) en vanuit
GGZ-instellingen (GGzE, 2016; GGzE, 2017). Deze werken taboeïserend, omdat ze uitgaan van mogelijk
falen van hulpverleners.
4.3.1.5 Taboe wordt omringd door rituele aspecten
Het ritueel is in een crisis geraakt door secularisering, individualisering en rationalisering en door de
veranderende omstandigheden in zorginstellingen (Quartier, 2015). Ook kent het taboe op de
suïcidecrisis weinig tot geen rituelen. Een uitzondering hierop zijn herdenkingsbijeenkomsten. Een
ritueel is rationeel niet te vatten en kan worden gebruikt wanneer woorden tekortschieten, er
behoefte bestaat aan symboliek en als een manier van omgaan met contingente en ongrijpbare
ervaringen van lijden in een mensenleven, zoals een suïcidecrisis. Een ritueel zorgt voor structuur en
voor betekenisgeving, ook wanneer zin en betekenis ver te zoeken lijken, zoals voor een mens die in
een suïcidecrisis verkeert (Quartier, 2015). Het feit dat rituelen bij ervaringen van contingentie, zoals
een suïcidecrisis, weinig tot geen rol spelen, helpt niet om het taboe te verminderen.
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Een pijnlijk voorbeeld hiervan heeft de onderzoekster ervaren in haar werk bij GGzE in de begeleiding van
hulpverleners bij een suïcide. Zij vernam hoe een gezin, van een puber die zich had gesuïcideerd, door de
omgeving met de nek werd aangekeken en werd veroordeeld. Het gezin werd door de suïcide van de zoon ook
tot taboe gemaakt.
22
Zie voetnoot 21.
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4.3.1.6 Taboe wordt gekenmerkt door angst voor besmettingsgevaar en imitatie
Bij een suïcidecrisis bestaat angst voor besmettingsgevaar en imitatie. Dit geldt zeker voor cliënten die
zich in een klinische setting bevinden. Wanneer er op een afdeling een suïcide heeft plaatsgevonden,
zijn hulpverleners zeer alert op besmetting en imitatie door andere cliënten. In de praktijk ziet men
ook dat de angst voor besmetting en imitatie regelmatig bewaarheid wordt23. Deze imitatie en
besmetting komt ook voor wanneer een beroemd of dierbaar persoon zich suïcideert. Denk hierbij aan
de suïcide van de Amerikaanse acteur Robin Williams of de vergrote kans op suïcide wanneer iemand
zich in de familie reeds gesuïcideerd heeft (Scherer-Rath, 2005, 45). Deze angst voor besmetting is niet
bevorderlijk voor het verminderen van het taboe op de suïcidecrisis. Hulpverleners worden daardoor
krampachtig, voelen zich verantwoordelijk en denken tekort te schieten (Ethiek Instituut Utrecht,
2015, 11; 43-44). De angst voor besmetting zorgt ervoor dat er in beperkte zin gesproken wordt over
suïcide24 en dat werkt taboeïserend.
4.3.1.7 Taboe wordt omringd door angst, met name angst voor de dood en de doden
Suïcide wordt gekenmerkt door angst. Deze angst is aanwezig bij hulpverleners, de organisatie,
familie, bekenden en cliënten. Er is angst voor o.a. besmetting en bestraffing, voor sociale uitsluiting,
voor uiteenlopende en ambivalente gevoelens, voor onbegrip en voor de dood (Ethiek Instituut
Utrecht, 2015, 8-48; Freud, 1984, 49-67; 86-100) en dat werkt taboeïserend.
4.3.1.8 Taboe is een copingmechanisme middels onderdrukking en projectie
Ook in de huidige maatschappij brengt een suïcidecrisis ambivalente gevoelens teweeg. Mensen zijn
nu eenmaal ambivalente wezens en daarvoor is te weinig aandacht. Er wordt in het biomedische
discours veelal gekozen voor onderdrukking van ambivalenties, innerlijke gespletenheid en verlangens
bij suïcidale cliënten, bijvoorbeeld d.m.v. medicatie en separatie. Er is sprake van angst, geslotenheid
en veroordeling van een suïcide. Het herkennen en erkennen van het feit dat wij mensen
zelfdestructieve kanten hebben wordt nog te weinig erkend, of wanneer wel erkend, gediagnosticeerd
als een ziekte. We onderdrukken en projecteren grotendeels onze ambivalente gevoelens op de
suïcidant en zijn omgeving, in plaats van ze bewust te onderzoeken en te zien wat er eigenlijk speelt.
Dit gebeurt echter onbewust, een suïcidecrisis raakt onze eigen existentie. Het compromissysteem en
het copingmechanisme (Freud, 1984, 100-111) zijn in het dominante biomedische discours nog steeds
aanwezig en dat werkt taboeïserend.
4.3.1.9 Bij taboe is sprake van strijd tussen collectief belang en individueel belang
Er kan worden opgemerkt dat het collectieve belang een suïcidecrisis als onwenselijk ziet en er een
strijd tussen het collectieve en het individuele belang bestaat. De omgang met suïcidale cliënten kost
de maatschappij veel tijd en geld (Kerkhof, 2010, 24). Het collectieve belang van preventie komt niet
altijd overeen met de individuele behoeften van suïcidale cliënten (Ethiek Instituut Utrecht, 2015, 2427) en dat werkt taboeïserend.
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In 2016 heeft er op een afdeling binnen GGzE (KIB) een reeks aan suïcides en suïcidepogingen plaatsgevonden.
Hierbij kan gedacht worden aan de manier van communiceren wanneer een cliënt zich heeft gesuïcideerd.
Zegt de hulpverlening tegen medecliënten dat deze zich heeft gesuïcideerd of windt men er doekjes om? Een
andere zeer relevante discussie die in 2017 gaande was, was de discussie over de Amerikaanse Netflix-serie “13
reasons why” (Yorkey, 2017) over een meisje dat zich suïcideert. Er wordt beweerd dat dit vele imitatiesuïcides
zal gaan veroorzaken (Kerkhof, 2017).
24

32

4.3.1.10 Taboe wordt omringd door een zweem van onbewustheid, ongrijpbaarheid, irrationaliteit en
magie
Ten slotte is er te weinig bewustzijn over en begrip voor het taboe op de suïcidecrisis. Duidelijk is wel
dat er ruimte moet komen om erover te spreken, dat vindt 113 ook. Echter, het aanvaarden en
accepteren en het niet veroordelen van de suïcidecrisis is nog onvoldoende aanwezig. Het is een
onderwerp wat moeilijk te grijpen, te beheersen en controleren valt en het wordt vaak getypeerd als
iets wat niet rationeel is. De suïcidant is ziek. De magische krachten liggen achter ons, maar spelen
wellicht onbewust nog een rol en dat zorgt en dat werkt taboeïserend.

4.3.2 Vermindering van taboe op de suïcidecrisis
Uit het bovenstaande blijkt dat er in het dominante biomedische discours nog steeds een taboe op de
suïcidecrisis bestaat. Wat is nodig om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen? Om die vraag te
beantwoorden, moet de definitie van taboe omgedraaid worden. Er moet logischerwijs een
tegengestelde beweging gemaakt worden, zodat de elementen van taboe teniet kunnen worden
gedaan en er een beweging gemaakt kan worden van geslotenheid naar transparantie en openheid.
Om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen is het volgende nodig: de suïcidecrisis is een
menselijke handeling welke bespreekbaar en sociaal geaccepteerd wordt. Het kent geen verboden,
beperkingen en bestraffingen. We weten dat het taboe op de suïcidecrisis is ontstaan door het als
zondig, crimineel of ziek te bestempelen, het kan oordeelloos gezien worden als een mogelijke
menselijke handeling als gevolg van een existentiële crisis. Een suïcidecrisis kan bij het leven horen en
is geen sinister onderwerp. De angst wordt verminderd en vervangen door vertrouwen, compassie,
steun en begrip en de suïcidecrisis wordt niet meer ervaren als iets wat botst met het collectieve
belang. Er worden passende rituelen ontwikkeld om de suïcidecrisis een plek te geven en er wordt
gestreefd naar steeds meer bewustzijn omtrent dit thema. Ook worden de zogenaamde
ongrijpbaarheid, irrationaliteit en magie (contingentie van het bestaan) erkend en geaccepteerd.
Gevoelens en gedachten rondom de suïcidecrisis hoeven niet langer onderdrukt of geprojecteerd te
worden. Het mag gevoeld, beleefd en besproken worden, waardoor deze averechtse coping komt te
vervallen.
In het volgende hoofdstuk (in § 5.1) wordt bovenstaande omkering verder uiteengezet en wordt
ingezoomd op wat nodig is om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen.

4.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk is het begrip taboe onderzocht en besproken aan de hand van tien elementen en
kenmerken van taboe, zoals beschreven door Freud in Totem en Taboe (1984). Aan de hand van deze
elementen en kenmerken is een definitie van taboe geformuleerd. Verder is bekeken welke invloed
het dominante biomedische discours heeft op het taboe op de suïcidecrisis. Het blijkt dat veel
elementen en kenmerken van taboe in het biomedische discours voorkomen. Ten slotte is beschreven
wat nodig is om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen en dit wordt in het volgende hoofdstuk
verder uitgewerkt.
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5. Geestelijke verzorging, suïcidecrisis en taboe
In het tweede hoofdstuk is de deelvraag beantwoord wat geestelijke verzorging is. De deelvraag wat
een suïcidecrisis inhoudt is in hoofdstuk 3 besproken. In hoofdstuk 4 is stilgestaan bij de deelvraag wat
een taboe is en kenmerkt, en wat nodig is om taboe te verminderen. In dit afsluitende hoofdstuk
wordt de verbindende en overkoepelende hoofdvraag onderzocht hoe geestelijke verzorging kan
bijdragen aan het verminderen van het taboe op de suïcidecrisis.
Daarvoor wordt in § 5.1 stilgestaan bij bewustwording en sensibilisering rondom het taboe op de
suïcidecrisis, een taak en rol die ten diepste bij geestelijke verzorging hoort. Het onder de aandacht
brengen van de zorg voor de hele mens is de corebusiness van een geestelijk verzorger (Veltkamp,
2015, 152-158), zeker als het ervaringen van contingentie betreffen, zoals een suïcidecrisis die tot doel
heeft om een existentieel probleem op te lossen. Om het taboe te verminderen is het nodig dat de
suïcidecrisis bespreekbaar en sociaal geaccepteerd wordt. Bewustwording en sensibilisering kunnen
hierin de eerste stappen zijn. In § 5.2 wordt de noodzakelijke perspectiefwisseling, waaraan geestelijke
verzorging een bijdrage kan leveren, onder de loep genomen. Het op een andere, holistische wijze
kijken naar mensen en existentiële thema’s hoort ten voeten uit bij geestelijke verzorging. Geestelijke
verzorging zou vanuit verschillende invalshoeken een noodzakelijk tegenwicht kunnen bieden t.o.v.
reductionistische perspectieven (Veltkamp, 2015, 153-155). Een ander mensbeeld en perspectief ten
aanzien van de suïcidecrisis kunnen helpen om het taboe te verminderen. In § 5.3 wordt de integratie
van ervaringen van contingentie in het kader van de zingevende competentie van een geestelijk
verzorger besproken. Deze integratie is een andere manier van omgaan met ervaringen van
contingentie dan het copingmechanisme van taboeïsering (Freud, 1984, 100-111). Deze integratie of
omgang met ervaringen van contingentie kan het taboe op de suïcidecrisis verminderen. Ten slotte
wordt in § 5.4 onderzocht hoe de taken en rollen van geestelijke verzorging kunnen bijdragen aan de
vermindering van taboeïsering van de suïcidecrisis. Door in te zoomen op de specifieke taken en rollen
van geestelijke verzorging kan geconcretiseerd worden hoe geestelijke verzorging kan worden ingezet
om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen. Dit hoofdstuk wordt in § 5.5 afgesloten met een
samenvatting.

5.1. Bewustwording en sensibilisering
We lazen in hoofdstuk 2 dat bijdragen aan de integriteit en heelheid van de mens, de zogenaamde
zorg voor de hele mens25, de corebusiness en de identiteit van de geestelijk verzorger zijn. De
geestelijk verzorger kan de verbinding vormen tussen de verschillende disciplines. Uit de voorgaande
hoofdstukken komt naar voren dat bewustwording en sensibilisering rondom het thema “taboe op de
suïcidecrisis” noodzakelijk zijn, om het taboe te verminderen. De suïcidecrisis moet op een juiste wijze
bespreekbaar worden gemaakt en er moet gewerkt worden richting sociale acceptatie. Geestelijke
verzorging heeft tot algemene taak om de suïcidale mens, de zorg en het thema suïcidecrisis zo geheel
en integer mogelijk in beeld te brengen. Het holistische perspectief is van belang, omdat het een
tegenwicht kan bieden aan de reductionistische benadering van het dominante biomedische discours
(Veltkamp, 2015, 152-158). Een holistisch perspectief kan bevorderd worden door het creëren van
bewustwording en sensibilisering. Met bewustwording wordt bedoeld dat een mens “iets” gaat
beseffen en inzicht krijgt in een bepaalde situatie, waardoor hij of zij invloed kan gaan uitoefenen en in
een staat wordt gebracht om nieuwe dingen te leren of om anders te kijken. En sensibilisering is het
gevoelig maken van mensen voor een bepaald probleem of een bepaalde maatschappelijke kwestie.
25

Zoals Veldkamp (2015, 156-157) zegt: “Het behoort tot de identiteit van geestelijke verzorging om zich sterk te
maken voor een breed en geïntegreerd zorgconcept, waarin de verschillende disciplines elkaar niet beconcurreren
of negeren, maar elkaar stimuleren en completeren tot heil (d.w.z. heelheid) van de mens voor wie die zorg is
bedoeld.”
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Geestelijke verzorging heeft de taak om mensen te sensibiliseren ten opzichte van het taboe op de
suïcidecrisis. De suïcidecrisis kan misschien wel gezien worden als de meest existentiële ervaring van
contingentie die bestaat. Bewustwording en sensibilisering kunnen ook zorgen voor de noodzakelijke
begripsvorming. Het is namelijk van groot belang dat meer begrip en steun ontstaat voor de suïcidale
mens én voor naasten en betrokken hulpverleners (Scherer-Rath, 2005, 43-54; Ethiek Instituut
Utrecht, 2015, 8-48). Meer specifiek moet bewustwording en sensibilisering ontwikkeld worden met
betrekking tot de inhoud van een suïcidecrisis, de bestaande perspectieven hierop én wat een taboe
is, hoe het taboe in stand wordt gehouden, dan wel kan worden verkleind.
Geestelijke verzorging is een aanjager, het moreel geweten van een organisatie die juist moeilijke
existentiële thema’s, zoals een suïcidecrisis bespreekbaar durft te maken en kritisch durft te zijn ten
opzichte van het dominante discours. Zij is degene die andere disciplines, organisaties en de
maatschappij wakker moet schudden als het gaat over taboeïsering van de suïcidecrisis. Geestelijke
verzorging heeft de verantwoordelijkheid om zich te bemoeien met de hele zorg (Veltkamp, 2015,
152-153; 156-158). Dit betekent echter niet dat zij dit taboe op de suïcidecrisis in haar eentje kan
oplossen of verminderen. Een dergelijk thema moet multidisciplinair worden opgepakt en gezien
worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vanuit daar kan bekeken worden wat iedere
onafhankelijke discipline kan doen om zijn of haar steentje bij te dragen aan de vermindering van het
taboe op de suïcidecrisis. De eerder in § 2.3.2 genoemde samenwerkingsintegratie26 zou vormgegeven
kunnen worden (Van der Wal, 2009, 17) om bewustwording en sensibilisering te creëren.

5.1.1 Bewustwording en sensibilisering toegespitst op het taboe op de suïcidecrisis
Om de begrippen bewustwording en sensibilisering te concretiseren, wordt hieronder aangegeven
wat in de praktijk noodzakelijk is om taboeïsering van de suïcidecrisis te verminderen. Dit wordt
geduid aan de hand van de tien kenmerken en elementen van taboe, zoals beschreven in § 4.1 en
deze worden omgekeerd (zie § 4.3.2) en separaat beschreven.
5.1.1.1 Maak de suïcidecrisis bespreekbaar en sociaal geaccepteerd
Er is in de praktijk aandacht voor suïcidepreventie en voor het spreken over de suïcidecrisis. Er moet
echter op een andere wijze gesproken worden over de suïcidecrisis: niet als iets wat ongepast is om te
doen of sociaal niet geaccepteerd is. Tijdens het bespreekbaar maken van een suïcidecrisis moet de
doelstelling niet preventie zijn, maar het oordeelloos spreken over de suïcidecrisis (Scherer-Rath,
2005, 49; Ans Withaar in Scherer-Rath, 2005, 46). Verder moet het woord zelfmoord vervangen
worden door het woord suïcide. Er moet rekening gehouden worden met de angst van hulpverleners
om te spreken over suïcide, omdat zij bang zijn voor uitlokking. Het vergroten van kennis en
zelfvertrouwen bij hulpverleners is daarom van groot belang. Ook het voorkomen en bespreekbaar
maken van gevoelens van falen en schuld bij hulpverleners is belangrijk. Cliënten willen ook praten,
maar het moet duidelijk zijn dat er geen dwang- of drangmaatregelen volgen (Ethiek Instituut, 2015, 848). Ten slotte moet bewustwording over, en tegengaan van, sociale uitsluiting en reputatieschade als
gevolg van sociale meningsvorming worden bevorderd. Withaar (in Scherer-Rath, 2005, 46) wijst
terecht op het feit dat het ter sprake brengen van een mogelijke suïcidale handeling in een gesprek
met een potentiële suïcidant en het voorwaardelijke luisteren naar de nabestaanden van een suïcide,
mensen uit hun isolement kunnen halen en maatschappelijke taboeïsering kunnen verminderen.

26

Gelet op de omvang van dit onderzoek gaat het te ver om de samenwerkingsintegratie m.b.t. de suïcidecrisis
hier verder uit te werken.
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5.1.1.2 Bewustwording over oorsprong en ontstaansgeschiedenis van taboe
Er is bewustwording nodig over de oorsprong en ontstaansgeschiedenis van het taboe op de
suïcidecrisis. Het taboe is onder meer ontstaan door de veroordelende moraalleer van Aquino en de
visie van de kerk op suïcide, de strafbaarheid van suïcide in het verleden door de staat en het
pathologiseren van suïcide door het biomedische discours (De Tavenier, 2011, 39-47; Scherer-Rath,
2005, 46-48). Er is een niet veroordelende visie nodig, een visie die de suïcidecrisis ziet als een
mogelijke menselijke handeling als gevolg van een existentiële crisis (Scherer-Rath, 2005, 48-54).
5.1.1.3 Een suïcidecrisis is geen sinister onderwerp
Een suïcidecrisis zou niet meer gezien moeten worden als iets sinisters en onheilspellends doordat het
ongrijpbaar is, raakt aan de dood en een fenomeen is wat onomkeerbaar en permanent is. Het kan
gezien worden als een (gevolg van een) ervaring van contingentie of als een mogelijke menselijke
handeling als gevolg van een existentiële crisis (Scherer-Rath, 2005, 51).
5.1.1.4 Een suïcidecrisis kent geen verboden, beperkingen en bestraffingen
Het taboeïserende maatschappelijke verbod op de suïcidecrisis moet worden tegengegaan.
Bewustwording van en het tegengaan van maatschappelijke “bestraffingen” is daarbij van belang. Bij
maatschappelijke bestraffingen kan gedacht worden aan: sociale afwijzing en sociale uitsluiting van de
suïcidant en zijn naasten en maatschappelijke reacties van afgrijzen, onbegrip en veroordeling.
Daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat de suïcidant en zijn naasten niet zelf tot taboe worden
gemaakt en dat zij niet geïsoleerd raken. Ook dient voorkomen te worden dat cliënten en naasten
worden afgewezen als ze spreken over een suïcidecrisis en dat de autonomie van cliënten niet wordt
beperkt door mogelijke dwang- en drangmaatregelen. Verder is het noodzakelijk dat er aandacht is
voor angst voor religieuze of levensbeschouwelijke afwijzingen of bestraffingen. Ten slotte is het
essentieel om te zien dat, ondanks het vervallen van het juridisch verbod op suïcide, er wel veel
regelgeving, protocollen en beleidsstukken bestaan, bijvoorbeeld vanuit Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ, 2018) en GGZ-instellingen (GGzE, 2016; GGzE, 2017), welke taboeïserend kunnen werken.
5.1.1.5 De ontwikkeling van passende rituelen bij een suïcidecrisis
Er mogen passende rituelen, buiten herdenkingsbijeenkomsten, ontwikkeld worden om te leren
omgaan met een suïcidecrisis. Rituelen die vorm geven aan ongrijpbare ervaringen van contingentie
zoals een suïcidecrisis, waardoor betekenisgeving en structuur kunnen worden gezocht en wellicht
gevonden (Quartier, 2015).
5.1.1.6 Vermindering van angst voor besmettingsgevaar bij een suïcidecrisis
De angst voor besmettingsgevaar wordt verminderd en vervangen door vertrouwen, compassie, steun
en begrip voor cliënten, naasten en hulpverleners. Gevoelens van falen van hulpverleners, zoals zich
verantwoordelijk voelen, tekortschieten en krampachtigheid, moeten bespreekbaar worden gemaakt.
Op momenten van angst voor besmettingsgevaar moet gezorgd worden dat er open en oordeelloos
kan worden gesproken over de suïcidecrisis, met en door hulpverleners, cliënten en naasten én voor
extra ondersteuning door geestelijk verzorgers.
5.1.1.7 Vermindering van angst rondom de suïcidecrisis in het algemeen
De angst voor besmetting en bestraffing, voor sociale uitsluiting, voor uiteenlopende en ambivalente
gevoelens, voor onbegrip, voor de dood en wellicht nog andere zaken bij hulpverleners, de
organisatie, familie, bekenden en cliënten (Ethiek Instituut Utrecht, 2015, 8-48) wordt herkend en
erkend, verminderd en vervangen door vertrouwen, compassie, steun en begrip.
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5.1.1.8 Omkering van het copingmechanisme van onderdrukking en projectie
Ambivalente gevoelens en gedachten rondom de suïcidecrisis hoeven niet langer onderdrukt en
geprojecteerd te worden (Freud, 1984, 100-111). Deze ambivalente gevoelens en gedachten mogen
herkend en erkend worden én uitgesproken worden, waardoor deze averechtse coping kan komen te
vervallen. Het samen onderzoeken en toelaten van ambivalente gevoelens en gedachten van zowel
cliënten, naasten als hulpverleners is van belang. Het gaat dan om de essentiële en existentiële
integratie van ervaringen van contingentie (Kruizinga et al., 2017, 444-453). Deze integratie wordt
uitgewerkt in § 5.3.
5.1.1.9 Geen botsing van collectieve belangen en individuele belangen
Er ontstaat bewustzijn over de botsing van verschillende belangen. De suïcidecrisis wordt niet meer
ervaren als iets wat botst met het collectieve belang van preventie en kostenbesparing en dit
collectieve belang is niet langer het uitgangspunt. Er wordt voldoende aandacht gegeven aan de
individuele behoeften van suïcidale cliënten en naasten.
5.1.1.10 Integratie van de contingentie van het bestaan, ontstaan door de suïcidecrisis
Er wordt gestreefd naar steeds meer bewustzijn omtrent de suïcidecrisis door erover te spreken. Ook
wordt de ongrijpbaarheid, irrationaliteit en magie, de zogenaamde contingentie van het bestaan,
erkend en geaccepteerd. Het erkennen, accepteren, aanvaarden en niet veroordelen van de
(integratie van ervaringen van de contingentie behorend bij een) suïcidecrisis mag bevorderd worden
(Kruizinga et al., 2017, 444-453). Deze integratie wordt in § 5.3 besproken.

5.2 Perspectiefwisseling van mensbeeld en suïcidecrisis
Door het stimuleren van een perspectiefwisseling door geestelijk verzorgers van het mensbeeld en
van de suïcidecrisis in het dominante biomedische discours, kan het taboe op de suïcidecrisis worden
verminderd. Daar wordt in deze paragraaf dan ook bij stilgestaan. Ten slotte wordt kort stilgestaan bij
de in § 3.3 besproken perspectieven.

5.2.1 Mensbeeld
Geestelijke verzorging hanteert een holistisch en geen reductionistisch mensbeeld. Het uitgangspunt
is nooit de diagnose, maar de mens in zijn eenheid, integriteit en heelheid (Veltkamp, 2015, 152-157).
Een suïcidale mens moet dus niet gezien worden als een zondaar, een crimineel of een zieke, maar als
een mens in een diepe existentiële crisis op de rand van de bestaansleegte (De Heij, 2013, 131-156;
182). Een mens wiens levensdoelen bedreigd zijn of worden, een mens zoekend naar een leefbaar
zingevingskader, een mens wiens identiteit uiteenvalt, een mens die geheeld en heel wil worden en
zichzelf wellicht wil transformeren (De Heij, 2013, 131-156). Een mens wil in een suïcidecrisis niet
zozeer behandeld, maar in de eerste plaats begrepen worden, het zogenaamde verstehen
(Kronemeijer 2010, 165-177). En om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen is deze
perspectiefwisseling ten aanzien van het mensbeeld in het dominante biomedische discours van
essentieel belang.

5.2.2 Suïcidecrisis
Ten tweede is een perspectiefwisseling nodig ten aanzien van het begrip suïcidecrisis. In dit onderzoek
is de suïcidecrisis als volgt gedefinieerd: het geheel aan mogelijke suïcidale of doodsgedachten,
wensen, fantasieën, suïcidepogingen en voorbereidingshandelingen waarmee iemand feitelijk of
mentaal bezig is én de mogelijke handeling met dodelijke afloop, door de overledene geïnitieerd, in de
verwachting van een dodelijk of potentieel dodelijke afloop, met de bedoeling gewenste veranderingen
aan te brengen. Deze handelingen of gedachten hebben tevens tot doel een existentieel probleem op te
lossen. Deze definitie geeft een perspectiefverruiming aan ten opzichte van de begrippen suïcide en
suïcidaliteit uit het biomedische discours (Kerkhof, 2010, 4; 22). De verruiming in het perspectief zit
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hem in de laatste zin van de definitie, namelijk dat de suïcidecrisis gezien wordt als een mogelijke
menselijke handeling als gevolg van een existentiële crisis (Scherer-Rath, 2005, 51). In § 4.3 is
beschreven wat onder meer noodzakelijk is om het taboe te verminderen: en we weten dat het taboe
op de suïcidecrisis is ontstaan door het als zondig, crimineel of ziek te bestempelen, het kan
oordeelloos gezien worden als een mogelijke menselijke handeling als gevolg van een existentiële
crisis. Ook Ans Withaar (in Scherer-Rath, 2005, 46) is van mening dat het taboe op de suïcidecrisis in
stand wordt gehouden of wordt vergroot, omdat suïcidaal gedrag niet als een mogelijke menselijke
handeling wordt geaccepteerd. Dit zorgt tevens voor een groeiend isolement van nabestaanden, zegt
ze. Scherer-Rath (2005, 46) is ook van mening dat: “De opvatting over suïcide invloed heeft op de
mogelijkheid van nabestaanden om de suïcide van een dierbare te verwerken, en op de wijze waarop
mensen die in een suïcidecrisis verkeren, door hun omgeving worden benaderd. De geschiedenis van
kerk en pastoraat laat zien dat een bepaalde opvatting van suïcide ertoe heeft geleid dat suïcide werd
getaboeïseerd. De kerk heeft in haar leer en in haar “zorg” voor mensen in een suïcidecrisis, maar ook
voor nabestaanden vrij sterke sancties vastgelegd en toegepast.”

5.2.3 Bestaande perspectieven
In § 3.3 zijn de bestaande perspectieven op de suïcidecrisis beschreven. Geestelijke verzorging kan
hierop wijzen en zorgen dat deze perspectieven in beeld worden gebracht en de juiste
perspectiefwisseling stimuleren: het cliëntenperspectief, het existentieel-filosofische perspectief én
het perspectief vanuit geestelijke verzorging (inclusief het filosofisch-theologische perspectief) zijn
niet taboeïserend. De biomedische, politiek-bestuurlijke en religieus-kerkelijke perspectieven bevatten
taboeïserende elementen.

5.3 Zingeving middels integratie van ervaringen van contingentie in de laatmoderne
tijd
De vraag die in § 5.3 getracht wordt te beantwoorden, is hoe zingeving middels de integratie van
ervaringen van contingentie in de laatmoderne tijd, het taboe op de suïcidecrisis kan verminderen.
Ieder mens moet door het gemis aan de vanzelfsprekende kaders in deze laatmoderne tijd zijn eigen
leefbaar zingevingssysteem, en dus zijn eigen identiteit, opbouwen (Hekking, 2003, 9). Bauman (2012)
schetst hoe moeilijk dat is in onze laatmoderne tijd. Ieder mens heeft namelijk in meer of mindere
mate te maken met bestaansangst (De Heij, 2013, 133-139; 182). Maar de ware bron van existentiële
bestaansangst wordt niet geëxploreerd door de mens. Bauman (2012, 79-97) zegt dat het helpend zou
kunnen zijn als de mens de onzekerheid van het bestaan erkent en de overtuiging loslaat dat totale
veiligheid kan worden bereikt. Deze ontkenning en overtuiging zorgen namelijk voor taboeïsering. De
suïcidale mens herinnert een ander mens aan de tragiek van het bestaan en brengt door deze
herinnering dit copingmechanisme van ontkenning aan het wankelen. Er vindt in onze laatmoderne
samenleving onderdrukking en projectie van ambivalente gevoelens plaats richting kwetsbare
mensen, zoals de suïcidale mens. Dit copingmechanisme wordt gehanteerd om maar niet te hoeven
voelen dat het leven bol staat van contingentie en onveiligheid en dat we als mens ontoereikend
kunnen zijn. Om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen is het noodzakelijk dat dit
copingmechanisme wordt doorbroken en erkend27 wordt dat het leven nu eenmaal lijden,
contingentie en ontoereikendheid bevat. De suïcidecrisis heeft echter altijd al bestaan, maar in de
laatmoderne tijd is de contingentie behorend bij een suïcidecrisis voelbaarder geworden. Als je tot het
besef komt dat het voor sommige mensen onhaalbaar is om een leefbaar zingevingskader of een
27

Het biomedische discours erkent ook dat de suïcidecrisis het gevolg kan zijn van een tekort aan betekenis- en
zingeving. Als een mens geen levensdoelen heeft of deze bedreigd worden, kan dat zorgen voor emotionele
ontreddering (Lazarus, 1999, 32-37; Frijda, 2008, 134-140) en dit kan ondraaglijk worden, zeker als de eigen
identiteit op het spel komt te staan (Kerkhof, 2010, 50).
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identiteit op te bouwen, dan kan er meer begrip worden opgebracht voor de suïcidale mens. En begrip
is ook nodig om het taboe te verkleinen. Het tragiekaspect komt ook sterk naar voren bij een
suïcidecrisis: de suïcidale mens heeft wel wensen om het leven leefbaar te maken, maar het ontbreekt
hem of haar subjectief gezien aan de handelingsmogelijkheden. Hij wil wel weten wat hij wil, waar hij
naartoe gaat en wie hij is, maar het ontbreekt aan de mogelijkheden om dit vorm te geven. Tragiek is
een negatief-passieve ervaring, het is iets naars dat een mens kan overkomen (Scherer-Rath, 2007, 33)
en waar dan niets aan te doen is. Monique de Heij (2013, 139-147) schetst in haar boek
Bestaansleegte dat mensen aan de rand van de bestaansleegte alle zin en identiteit verliezen en dat er
dan twee keuzes overblijven: of zichzelf suïcideren of zichzelf transformeren. De huidige
handelingsmogelijkheden of copingmechanismes die tot dan toe hebben geholpen, bestaan niet
langer, dus moet de mens op de rand van de bestaansleegte op zoek naar alternatieven. Zonder
leefbaar zingevingskader en zonder identiteit is het leven niet leefbaar, net als wanneer een mens een
ernstige somatische ziekte heeft. Er is dan is hulp van buitenaf nodig, echter deze hulp biedt geen
garantie. Een geestelijk verzorger kan helpen om deze ervaringen van contingentie te integreren in het
levensverhaal. En het doorbreken van het copingmechanisme middels integratie kan in ieder geval het
taboe verkleinen.

5.3.1 Integratie van ervaringen van contingentie, in de vorm van een suïcidecrisis
Zoals we zagen, is het noodzakelijk dat het copingmechanisme van onderdrukking, projectie en
ontkenning, wat het taboe op de suïcidecrisis in stand houdt, wordt doorbroken. Daarvoor is het nodig
dat de ervaringen van contingentie, getriggerd door een existentiële of suïcidecrisis, worden
geïntegreerd (Kruizinga et al., 2013; 2017; Scherer-Rath, 2007; 2013; Van Straten et al., 2013; Van den
Brand et al., 2013). Geestelijke verzorging kan een mens handvatten aanreiken om daarmee om te
gaan. En deze mens kan een cliënt, een naaste of een hulpverlener zijn. Maar hoe gaat dit nu in zijn
werk? Een mens kan in zijn of haar leven te maken krijgen met ervaringen van contingentie, zoals een
suïcidecrisis of andere existentiële crisissen die een suïcidecrisis veroorzaken. Door een dergelijke
ervaring kan een mens in een interpretatie- of identiteitscrisis terechtkomen. Dit is een subjectieve
existentiële ervaring die moeilijk in het zingevingskader en in het eigen levensverhaal is te plaatsen.
Het is een ervaring die rationeel niet te vatten is, waarvoor geen passende woorden bestaan en
wanneer een mens met lege handen staat. Zo’n interpretatie- of identiteitscrisis wordt ook wel een
grenservaring genoemd en zo’n crisis kan dermate fundamenteel zijn, dat deze grenservaringen
vragen oproepen die dwingend naar een antwoord zoeken (Scherer-Rath, 2015). En deze urgentie is
zeker voelbaar bij een suïcidecrisis. Wuchterl (2011, 45) een godsdienstfilosoof, noemt dit “de andere
kant van de grens.” Daarmee wijst hij naar alles dat zich onttrekt aan de menselijke invloed en
inzichten. En tot dit “andere”, aan de andere kant van de grens, moeten wij ons als mens toch
verhouden. De Heij (2013, 182) noemt dit ervaringen op de bestaansrand, op weg naar de
bestaansleegte, waar zin en identiteit niet meer bestaan. Middels de bewerking van de contingentie
vanuit de narratieve-hermeneutische benadering kan het stokkende levensverhaal en de identiteit
hersteld worden en de contingentie (de suïcidecrisis) erkend, geaccepteerd of aanvaard worden.
Identiteit en een leefbaar zingevingsconcept hangen samen, zegt Scherer-Rath (2007, 30). De
geestelijk verzorger moet herinterpreteren, een tegenover zijn, helpen met het narratieve en
interpretatieproces. Zaken die tegen kunnen werken in dit proces zijn: te grote emotionele belasting,
conflictcarrousel en een te laag vertrouwen in eigen capaciteiten (Scherer-Rath, 2007, 30). SchererRath (2013, 184-185) zegt dat narratieve begeleiding het volgende inhoudt: mensen zijn geneigd om
verhalen te vertellen over onbegrijpelijke levensgebeurtenissen die irrationeel lijken. Deze
irrationaliteit kan worden omgebogen middels de menselijke narratieve intelligentie (Straub, 2005, 7175). Wat in eerste instantie slechts een levensgebeurtenis leek, kan betekenisvol worden als
onderdeel van een verhaal en tot een zinvol plot worden gemaakt. De ongrijpbare levensgebeurtenis
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krijgt daardoor een begin, midden en einde (Ricoeur, 1986, 16; Straub, 2005, 71-75). Door de
temporale narratieve ordening wordt de ervaring van contingentie erkend, bewust waarneembaar en
intellectueel bewerkt, waardoor ze begrijpelijk wordt en in het levensverhaal kan worden geïntegreerd
(Straub, 2005, 72-73). Een gebeurtenis die moeilijk te begrijpen is of zinloos lijkt, kan toch betekenis
krijgen en het leven leefbaar maken. Een zinvolle en vertrouwensvolle interpretatie is nodig voor het
gewone leven. Als dit niet lukt, komt de identiteit op het spel te staan (Scherer-Rath, 2013, 184). In
deze narratieve counseling is er ruimte voor acceptatie en aanvaarding dat het leven bol staat van
ervaringen van contingentie. De geestelijk verzorger heeft tot taak om aandacht te hebben voor
onoplosbare ervaringen van contingentie, op zoek te gaan naar betekenis, los van rationaliteit en
grijpbaarheid. Geestelijke verzorging is arbeid aan het onbeschikbare: iets wat rationeel niet te vatten
is, toch proberen rationeel te maken, zoals een suïcidecrisis (Scherer-Rath, 2015). Contingentie wordt
ervaren als het een significante levensgebeurtenis betreft, die invloed heeft op persoonlijke
levensdoelen en wanneer deze gebeurtenis niet zomaar in het levensverhaal kan worden geïntegreerd
(Dalferth & Stoellger, 2007, 1-21). Een mens komt als het ware gevangen te zitten, vergelijkbaar met
de in § 3.2 beschreven entrapment.

5.3.2 Hoe kan een mens leren omgaan met ervaringen van contingentie?
In de psychologie is veel onderzoek gedaan naar coping met onverwachte levensgebeurtenissen (Park
& Folkman, 1997; Pearlin & Schooler, 1978; Lazarus & Folkman, 1984; Bury, 1982; Wolin, 2015; Cheng
et al., 2014). Naar de contingentietheorie is minder empirisch onderzoek gedaan. Deze theorie kan
echter, en zeker in het vakgebied van geestelijke verzorging, een waardevolle aanvulling geven voor
de zorg voor mensen die te maken krijgen met onverwachte levensgebeurtenissen (Kruizinga et al.,
2017, 445), zoals een suïcidecrisis. Wuchterl (2011, in Kruizinga et al., 2017, 447) schetst drie
manieren om te dealen met contingentie, namelijk ontkennen, erkennen en ontmoeting met de
Ander. Kruizinga et al. (2017) hebben in de klinische praktijk onderzoek gedaan middels secundaire
analyse van interviews met de LISA-app naar deze manieren van omgaan met contingentie bij
terminale kankerpatiënten. Daarbij hebben zij vier verschillende manieren gevonden van omgaan met
contingentie in Nederland en in de Verenigde Staten:
1. Ontkennen. Er wordt geen impact van de levensgebeurtenis op het leven erkend. Een mens
negeert of redeneert de ervaring van contingentie weg, bijvoorbeeld middels de menselijke
rede, de wetenschap of de predestinatieleer (Richter, 1983; Wuchterl, 2011 in Kruizinga et al.,
2017, 445). De interpretatie en daardoor confrontatie met de kwetsbaarheid of de menselijke
ontoereikendheid wordt niet aangegaan. Het is een copingmechanisme waarin zo snel
mogelijk een balans wordt hervonden om weer verder te kunnen, te vergelijken met coping in
de medische psychologie. De interpretatiecrisis wordt daarmee vermeden (Kruizinga et al.,
2017, 447). Deze ontkenning gebeurt vanuit het buitenperspectief ook bij de taboeïsering van
de suïcidecrisis. De levensgebeurtenis en de impact zijn onbespreekbaar en sociaal niet
geaccepteerd en dat bevordert ontkenning en taboeïsering;
2. Erkennen. De impact op het leven wordt herkend en erkend en de eerste stap richting het
incorporeren van de levensgebeurtenis in het levensverhaal wordt gezet. De contingentie
wordt erkend en serieus genomen en op het eigen leven betrokken. Het interpretatieproces
wordt aangegaan, waarin naar betekenis en oorzaak wordt gezocht. De erkenning van de nietnoodzakelijkheid en de niet-onmogelijkheid is aanwezig. Dit is de eerste stap in het narratieve
interpretatieproces. Er is sprake van confrontatie met de contingentie van de gebeurtenis en
de impact en betekenis voor het gehele leven worden erkend (Kruizinga et al., 2017, 447-448);
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3. Accepteren. De contingentie van de levensgebeurtenis wordt aanvaard en het
herinterpretatieproces wordt aangegaan. Er wordt geaccepteerd dat de levensgebeurtenis
onderdeel vormt van het levensverhaal. Actief (en passief) wordt gezocht naar een manier om
de gebeurtenis in het levensverhaal te integreren en de vraag wordt beantwoord welke
betekenis het heeft. Het is als het ware een omarmingsproces van de ervaring van
contingentie. Nieuwe inzichten en perspectieven komen in beeld (Kruizinga et al., 2017, 449);
4. Ontvangen. Deze stap bestaat uit een proces van omvorming en transformatie en het
ontstaan van nieuwe inzichten en perspectieven. Er is sprake van ontvangen wanneer de
persoon open staat voor het “ontmoeten” van datgene wat onze menselijke kaders ontstijgt,
en daaraan nieuwe inzichten ontleent. Wat ontvangen wordt, heeft vaak met ultieme
levensdoelen te maken. Er is sprake van een bepaalde vorm van passiviteit. In deze fase van
omgaan met contingentie is er sprake van volledige integratie van de gebeurtenis in het
levensverhaal (Kruizinga et al., 2017, 449), dus van volledige integratie van de ervaring van
contingentie.

5.3.3 Een vergelijking tussen kankerpatiënten en suïcidale mensen
Het belang van bovengenoemd onderzoek (Kruizinga et al., 2017) was dat dit het eerste onderzoek in
de klinische praktijk betrof naar wijzen van omgaan met contingentie. Inzicht in de wijzen van omgaan
met contingentie kan mensen, in casu kankerpatiënten, helpen in de omgang met hun ziekte. Verder
geeft het verworven inzicht hulpverleners, en dus ook geestelijk verzorgers, de mogelijkheid om
gerichtere en betere zorg te verlenen bij een dergelijke ervaring van contingentie. Uit het onderzoek
blijkt ook dat de uitkomsten28 niet zomaar gegeneraliseerd kunnen worden. Onderzoek naar andere
typen van populatie, zoals bijvoorbeeld suïcidale mensen, is nodig (Kruizinga et al., 2017, 449-452).
Kruizinga et al. (2016a, 253) hebben eerder onderzoek gedaan naar spirituele interventies en daaruit
bleek dat deze interventies met betrekking tot existentiële thema’s, gebruikmakend van een
narratieve aanpak, de kwaliteit van leven kunnen vergroten. Net na de spirituele interventies was er
een matig positief effect in termen van het verbeteren van de kwaliteit van leven. Er is echter geen
blijvend effect gevonden. Ook is er nog weinig onderzoek gedaan en bekend over de juiste timing van
de inzet van geestelijke verzorging (Edwards et al., 2010, 753-770). In dit onderzoek wordt geen
klinisch onderzoek gedaan naar hoe suïcidale mensen omgaan met ervaringen van contingentie, zoals
een suïcidecrisis. Dit betreft een beschrijvend onderzoek over geestelijke verzorging, suïcidecrisis en
taboe. Maar er kan wel een relatie gelegd worden tussen de uitkomsten van het onderzoek bij
kankerpatiënten, waarbij ook de identiteit in het geding is, en de mogelijke wijzen van omgang met
contingentie bij suïcidale mensen. Het lijkt erop dat bij kankerpatiënten vanuit het binnenperspectief
in een contingente crisis geen, of in ieder geval minder, taboe heerst dan bij een suïcidecrisis vanuit
het buitenperspectief. Er zijn namelijk maar 2 van de 45 kankerpatiënten die de impact of de
contingentie ontkennen. De rest erkent (24), accepteert (17) of ontvangt (2) de contingentie (Kruizinga
et al., 2017, 449). Wat zou hiervoor de uitleg kunnen zijn? Er zijn wel een paar kanttekeningen te
plaatsen bij het feit dat er maar 2 van de 45 respondenten in de ontkenning van contingentie zaten. In
de eerste plaats zullen kankerpatiënten die ontkennen niet zo snel geneigd zijn om mee te doen aan
een dergelijk onderzoek (Street et al., 2005, 960-969). En in dit onderzoek gaat het in de tweede
plaats om mensen die kampen met ongeneeslijke kanker en dat is maar moeilijk te ontkennen, zeggen
Kruizinga et al. (2017, 450). En toch lijkt er minder sprake te zijn van een taboe bij kanker dan bij een
suïcidecrisis. Wat kan daar logischerwijs over gezegd worden? In de eerste plaats gaat het bij kanker
om een lichamelijke ziekte, het zogenaamde gebroken been, wat empirisch en wetenschappelijk
zichtbaar en aantoonbaar is. Het is grijpbaar en rationeel. Kanker wordt eerder gezien als iets wat een
28

Van de 45 kankerpatiënten waren er 2 die in de ontkennende fase zaten, 24 erkenden hun contingentie, 17
accepteerden de contingentie en 2 konden de transformatie naar ontvangen maken (Kruizinga et al., 2017, 449).
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mens overkomt, dus als tragiek of verlatenheid, dan als iets waar een mens zelf iets aan kan doen of
voor kiest, dus als schuld of zonde. De algemene visie op psychische ziekte en suïcidaliteit ligt anders.
Suïcidaliteit is ongrijpbaar en irrationeel. Misschien roept een mens het over zichzelf af, of wordt het
gezien als een keuze, dus als schuld of zonde. Verder lijkt bij kankerpatiënten een ander deel van de
identiteit aangetast dan bij suïcidale mensen. Je kunt identiteit zien als iets wat is opgebouwd uit een
fysiek, emotioneel, cognitief en transpersoonlijk deel (De Heij, 2013, 52). Kanker begint bij de
aantasting van het fysieke deel. Bij een suïcidaal mens lijkt de gehele identiteit onder druk te staan of
is geen identiteit meer aanwezig. En die gewaarwording boezemt angst in bij de mens en vergroot het
taboe. Samenvattend kan gezegd worden, kijkend naar de kenmerken van taboe, dat er opener en
rationeler over kanker gesproken kan worden. Het is een ziekte welke sociaal meer geaccepteerd is en
er zijn geen verboden, beperkingen of bestraffingen. Het wordt niet als iets sinisters gezien en de
angst, zeker voor besmettingsgevaar, is minder aanwezig. Ook de spanning tussen het collectieve en
individuele belang is er niet. Het is grijpbaar en rationeel, men begrijpt de ziekte al beter. Er hoeft dus
geen copingmechanisme van onderdrukking en projectie plaats te vinden. Onbekend (of niet te
begrijpen) maakt onbemind, zou men kunnen zeggen.

5.3.4 Integratie van ervaringen van contingentie bij suïcidale mensen
Nu gaan we terug naar de vier wijzen van omgaan met contingentie, zoals beschreven door Kruizinga
et al. (2017). De eerste manier van omgaan met contingentie, het ontkennen, ziet men ook bij het
taboe op de suïcidecrisis. Het ontkennen heeft veel weg van het copingmechanisme van
onderdrukking en projectie van ambivalente gevoelens en gedachten, zoals we dat zien bij
taboeïsering. Er wordt niet op een juiste wijze gesproken over de suïcidecrisis en de impact ervan
wordt niet serieus genomen. Als de suïcidecrisis als tragiek wordt gezien en de tragiek geïnterpreteerd
wordt als toeval of lot, wordt daarmee de contingentie ontkend. Er vindt dan geen reflectie plaats en
de ontkenning of coping is slechts een (tijdelijke) pleister op de wond, zegt Scherer-Rath (2015). Om
het taboe op de suïcidecrisis te doorbreken, is het noodzakelijk dat eenieder die geconfronteerd
wordt met een suïcidecrisis, de stappen richting erkennen, accepteren en ontvangen zou kunnen
maken. Een tijdelijke pleister is hierin niet de oplossing. Suïcidale mensen staan vaak op een kruispunt:
doodgaan óf transformeren, maar zo doorgaan is geen optie meer29. En transformatie kan bereikt
worden door de vier wijzen van omgaan met contingentie te doorlopen. Een geestelijk verzorger kan,
door dichtbij de cliënt te blijven staan, dit proces begeleiden. Met reflectie middels het doorlopen van
de stappen van erkennen, accepteren en ontvangen, is sprake van integratie, zegt Scherer-Rath. Dan
kan het zingevingsconcept worden bijgesteld en de identiteit opnieuw worden gevormd (SchererRath, 2015). De suïcidale mens wordt gedwongen tot het creëren van een totaal nieuwe levenslijn.
Een suïcidecrisis kan de start markeren van het creëren van een nieuwe identiteit (Baart, 2002; Blits,
2008 in Kruizinga et al., 2017, 445). En dat is ook wat mensen in een suïcidecrisis zelf aangeven: zo kan
het niet verder, of ik heb geen identiteit of zingevingsconcept meer of de identiteit en het
zingevingsconcept (oftewel het overlevingsmechanisme dat tot dan toe bescherming heeft geboden)
wat er wel is, is niet langer houdbaar of leefbaar. De enige optie is dan om een transformatieproces in
te gaan en op die manier te proberen om middels een narratieve aanpak een nieuwe identiteit of
zingevingskader te ontwikkelen. Die mogelijkheid, om te transformeren en een identiteit en
zingevingskader te ontwikkelen, bestaat. Echter, dit opbouwen van een identiteit of zingevingskader is
niet gemakkelijk en helaas niet voor ieder mens haalbaar. En dat kan de tragiek zijn die ook erkend
moet worden. Geestelijk verzorgers kunnen bij de integratie van ervaringen van contingentie, dus bij
een suïcidecrisis, dan ook vier posities innemen en daarbij gebruik maken van hun vrije ruimte:
29

Uit een gesprek van 3 januari 2018 met een suïcidale cliënt, kwam dit duidelijk naar voren. Zij gaf letterlijk aan:
“Ik heb 2 opties: doodgaan, want mijn leven zoals ik dit nu geleefd heb, kan ik niet verder leven, dat is voorbij of ik
moet het transformatieproces aangaan.”
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1. In de eerste plaats kan de geestelijk verzorger de cliënt begeleiden en bezien of het doorlopen
van de stappen richting transformatie haalbaar is. Zo ja, dan kan de geestelijk verzorger de
cliënt counselen richting transformatie;
2. Mochten de stappen nog niet gezet kunnen worden, dan kan de geestelijk verzorger deze
ondraaglijke impasse samen met de cliënt uithouden, totdat deze stappen op een later tijdstip
wel gezet kunnen worden;
3. Als transformatie niet tot de mogelijkheden behoort, dan is het in de derde plaats van belang
om met die ernstige tragiek om te gaan en deze te erkennen. Een mogelijke suïcide behoort
dan tot de handelingsopties van de mens. Zoals Scherer-Rath (2007, 33) aangeeft, is het voor
cliënt en geestelijk verzorger een hele uitdaging om tragiek en/of verlatenheid uit te houden.
En in dit geval zou ook een traject en begeleiding van hulp bij zelfdoding ingezet kunnen
worden;
4. In de vierde plaats is het nodig dat geestelijk verzorgers een pedagogische taak op zich nemen
om mensen de competentie te helpen ontwikkelen om te gaan met contingentie. Dat
betekent leren omgaan met subjectieve onmogelijkheden en/of incompetentie, hetgeen
oermenselijk is (Scherer-Rath, 2005, 51-54).
Wat is er vervolgens nodig om deze counseling en/of begeleiding goed te doorlopen? Het gaat,
volgens Kruizinga et al. (2017, 450), om werkelijk luisteren en contact durven maken, om zo de mens
te begrijpen. Verder is het nodig te kunnen diagnosticeren waar de cliënt zich in de wijze van omgang
met contingentie bevindt, om daarna samen het transformatieproces aan te kunnen gaan (Kruizinga et
al., 2017, 450). Het is van belang om te luisteren naar de hoop, angsten en overtuigingen en deze te
verwerken in een plan, zegt Puchalski (2001, in Kruizinga et al., 2017, 450). De diagnose is van belang
om goed aan te kunnen sluiten bij de cliënt en goede counseling te kunnen geven bij de
interpretatiecrisis. Zeker als het om een ernstige crisis gaat (Van Dalen et al., 2012, in Kruizinga et al.,
2017, 450), zoals een suïcidecrisis.

5.3.5 Omgaan met tragiek
De derde positie die een geestelijk verzorger kan innemen, is het omgaan met tragiek. Het is van
belang om stil te staan bij tragiek, als wezenlijk onderdeel van het werk van een geestelijk verzorger.
Hoe ga je als geestelijk verzorger om met tragiek in een suïcidecrisis? Tragiek kan gedefinieerd worden
als het onoplosbare, het kwetsbare, het onmaakbare, het uitzichtloze, het eindige en het
onbeheersbare noodlot waaraan de mens niet kan ontkomen (Nussbaum, 1986, 23-50; Vanden
Berghe et al., 2005, 43-85). Tragiek kan ook gezien worden als noodzakelijke onmogelijkheid dan wel
onmogelijke noodzakelijkheid. Het gaat om de spanning tussen autonomie en heteronomie van het
menselijk handelen; om de ontoereikendheid (Scherer-Rath, 2007, 32). Van Duijvenbooden (2017, 93108) schetst in Omgaan met tragiek in de psychiatrie dat het van belang is om een ontmoetingsplek te
creëren en taal te ontwikkelen voor tragiek, aangezien daar in het biomedische discours weinig tot
geen ruimte voor is. Een ontmoetingsplek creëren waar trage en tragische vragen, ervaringen en
gevoelens rondom tragiek, in casu een suïcidecrisis, gedeeld kunnen worden. Het is volgens haar de
taak van geestelijke verzorging om het moeras, dat is de metafoor die Kunneman (2012, 66) gebruikt
voor tragiek, te betreden zonder oplossingen, antwoorden en verwachtingen en daarin ruimte te
scheppen. Het feit dat een ander mens het moeras durft te betreden is waardevol an sich en vergt
moed en uithoudingsvermogen. Als geestelijk verzorger weet je niet wat je gaat tegenkomen, er is
geen gereedschapskist die houvast biedt en in dat moeras wordt je hoe dan ook geconfronteerd met
gevoelens van machteloosheid, verdriet, frustratie en angst die raken aan eigen je existentie. Als
geestelijk verzorger moet je bereid zijn om aan de ene kant geraakt te worden zonder oplossingen of
antwoorden en aan de andere kant bij die ander te blijven, je te verbinden en de ander niet alleen te
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laten (Van Duijvenbooden, 2017, 93-100). Het tweede punt dat Van Duijvenbooden (2017, 102-106)
aanhaalt is het ontwikkelen van passende taal voor tragiek en dus ook voor een suïcidecrisis. Tragiek is
meestal meerstemmig en ambivalent en dat maakt dat er taal nodig is, waarin deze meerstemmigheid
en ambivalentie tot uiting kunnen komen en niet gereduceerd hoeven te worden. Als geestelijk
verzorger kun je dan samen, geconfronteerd met een suïcidecrisis, op zoek gaan naar kloppende
woorden en betekenissen. Daardoor kan begrip ontstaan en voelt een mens zich minder alleen en
ontheemd. Dat zou al kunnen door het beschrijven van een levensverhaal. Het hierboven geschetste
betekent niet, dat de tragiek ongedaan wordt gemaakt. Het helpt echter om de tragiek, die
onmiskenbaar aanwezig is in een suïcidecrisis, samen uit te houden en te doordenken, zonder dat je je
als geestelijk verzorger kunt verschuilen achter de waarheidspretenties van het biomedische discours
(Van Duijvenbooden, 2017, 102-106).

5.3.6 Pedagogische taak
In de vierde plaats is het nodig dat geestelijk verzorgers een pedagogische taak op zich nemen om
mensen de competentie te leren ontwikkelen om te dealen met contingentie en tragiek. Dat betekent
omgaan met subjectieve onmogelijkheden dan wel incompetentie, hetgeen oermenselijk is. Het
omgaan met tragiek en ontoereikendheid kan dan ook geleerd worden aan collega’s, de organisatie en
naasten. Het gaat om de ondersteuning om competenties te ontwikkelen die de ervaren
incompetentie tegengaan. Deze gevoelens van incompetentie zorgen voor weinig zelfwaardering bij
de hulpverlener en dat kan weer zorgen voor taboeïsering, doordat de hulpverlener moeilijk open kan
praten over een suïcidecrisis (Scherer-Rath, 2005, 51-54).

5.3.7 Methoden
Geestelijk verzorgers zijn niet gewend om methodisch te werken. Er zijn echter verschillende
methoden ontwikkeld voor geestelijk verzorgers om contingentie in beeld te brengen. In de praktijk en
in de wetenschap is de noodzaak voelbaar om het werk van een geestelijk verzorger te concretiseren,
professionaliseren en zichtbaarder te maken voor zowel cliënten als collega’s. Uit het onderzoek van
Kruizinga et al. (2016b, 3111), professional identity at stake: a phenomenological analysis of spiritual
counselors’ experiences working with a structured model to provide care for palliative cancer patients,
bleek dat het introduceren van nieuwe methoden binnen geestelijke verzorging niet gemakkelijk is.
Deze nieuwe methoden dagen hun identiteit uit en zet deze op het spel. Kruizinga et al. (2016b, 3111;
3117) adviseren dan ook om bij veranderingen geestelijk verzorgers in een vroeg stadium te
betrekken, zodat zij hun identiteit kunnen behouden. Ook kan een interdisciplinaire samenwerking
verbeterd worden, dat zou kunnen door de in § 2.3.2 beschreven samenwerkingsintegratie te
bevorderen. Er worden hierna drie methoden beschreven die kunnen worden ingezet bij de integratie
van de ervaringen van contingentie, in casu bij een suïcidecrisis.
5.3.7.1 Methode 1: het ADCL-zoekschema
Geestelijk verzorgers kunnen mensen begeleiden om de suïcidecrisis te begrijpen en te interpreteren
middels een zoekschema (zie bijlage 1) (Scherer-Rath, 2007, 32; 2013, 186). Het zogenoemde ADCLschema is ontwikkeld om ervaringen van contingentie duidelijk in beeld te krijgen en te
problematiseren. ADCL is de afkorting voor Aspecten en Dimensies van Contingente
Levensgebeurtenissen en is ondersteunend om de vier aspecten (positief, negatief, actief en passief)
en de drie dimensies (situationeel, existentieel en spiritueel/religieus) te onderscheiden (Scherer-Rath,
2013, 184). Het zoekschema is inzetbaar in of voor de analyse van gesprekken met suïcidale mensen
en als algemeen instrument in de geestelijke verzorging. Tijdens het gesprek geeft het een
geoperationaliseerde oriëntatie en focus om de aspecten en dimensies van contingentie te verkennen
en structureren (Scherer-Rath, 2007, 31; 2013, 184). Er wordt gewerkt met heuristieken en dat
betekent dat de cliënt als gesprekspartner de kenner is van zijn eigen levensverhaal en de cliënt wordt
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uitgedaagd om te zoeken naar nieuwe aspecten en dimensies (Scherer-Rath, 2007, 31). Bij de vier
aspecten horen de volgende twee vragen:
1. Wie is verantwoordelijk voor het handelen? Was er sprake van actief of passief “handelen”?
2. Is de levensgebeurtenis als positief of negatief ervaren?
Bij de drie dimensies gaat het om:
1. Nauwelijks impact op het leven (situationeel) en daar horen de betekenissen prestatie, geluk,
falen en ongeluk bij;
2. Het raakt de identiteit van de persoon (existentieel) en daar horen de betekenissen
plicht/bekwaamheid, geschenk, schuld en tragiek bij;
3. Het overstijgt iets (spiritueel of religieus), de kans wordt gegeven om op een irrationele wijze
met het menselijke bestaan in contact te komen via een zelf-transcenderend verhaal dat iets
hogers centraal plaatst. Daar horen de betekenissen opdracht/roeping,
genade/barmhartigheid, zonde/slecht karma en verlatenheid/leegte bij (Scherer-Rath, 2013,
186-189).
Als we het ADCL-schema toepassen op de suïcidecrisis, dan kan daar logischerwijs het volgende over
gezegd worden: een suïcidecrisis zal zich afspelen op de existentiële of spiritueel/religieuze dimensie
en niet op de situationele dimensie. Een suïcidecrisis is namelijk een ervaring die aan de existentie van
het bestaan raakt of deze zelfs overstijgt. In deze situatie wordt de identiteit van een mens aangetast
en vraagt deze zich af of hij niet liever iemand anders had willen zijn, als hij daartoe de kans had
(Scherer-Rath, 2007, 32). Wat betreft de aspecten, zal de suïcidecrisis met name worden ervaren als
negatief en als actief of passief. Met name passief is de inschatting, als iets wat je als mens overkomt.
Op de existentiële dimensie spreekt men van schuld (negatief/actief) of van tragiek (negatief/passief).
Op de spiritueel/religieuze dimensie spreekt men van zonde (negatief/actief) of van verlatenheid
(negatief/passief). Dus ervaringen van contingentie, zoals een suïcidecrisis, die een mens overkomen
zonder dat er sprake is van persoonlijke schuld of zonde en die een existentiële en/of
spirituele/religieuze betekenis hebben voor deze mens, kunnen worden beschreven als ervaringen van
tragiek of verlatenheid (Scherer-Rath, 2005, 44-46; 2007, 32).
5.3.7.2 Methode 2: een instrument voor het reconstrueren van de interpretatie van levensverhalen
Van den Brand et al. (2013, 104-110) hebben een instrument ontwikkeld om de interpretatie van het
levensverhaal te reconstrueren. Ze hebben daarvoor onderzocht wat de rol is van interpretatie in de
constructie van onze persoonlijke identiteit. De persoonlijke identiteit wordt opgebouwd door een
congruent levensverhaal. Suïcidale mensen hebben vaak weinig of geen identiteit en mede door de
taboeïsering krijgen ze ook niet de gelegenheid om deze op te bouwen. Er is ook onderzoek gedaan
met bovenstaande methode naar (in)congruente interpretatie van contingente levensgebeurtenissen
bij GGZ. Suïcidale mensen zijn vaak mensen met psychiatrische problematiek in behandeling bij GGZ
en daarom is het van belang om dit onderzoek hierbij te betrekken. Deze methode bleek een
waardevol instrument om betekenisgeving en de bijbehorende (in)congruentie in de betekenisgeving
te verkennen en in beeld te brengen, ook in een klinische psychiatrische setting. Mensen met
psychiatrische problematiek leken hetzelfde mechanisme van betekenis geven te hebben als andere
mensen. Relatief weinig mensen, vier van de tien, vertoonden volledige congruentie (Van Straten et
al., 2013, 235-245).
Om deze methode in te kaderen, is het van belang om in de eerste plaats stil te staan bij de vraag hoe
mensen betekenis geven aan existentiële gebeurtenissen en hoe deze betekenisgeving invloed heeft
op het gedrag. Frijda (2007, 124) laat zien dat persoonlijke doelen een fundamentele rol spelen in de
betekenis die we geven aan bepaalde existentiële gebeurtenissen. Deze doelen bepalen niet alleen of
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een gebeurtenis onze aandacht trekt, maar ook welke betekenis we eraan geven. Dat betekent dat
existentiële gebeurtenissen en persoonlijke doelen verweven zijn. Het analytisch model (zie bijlage 2),
behorend bij deze methode, laat zien dat ultieme levensdoelen en de funderende werkelijkheid
invloed hebben op onze levensdoelen (Van den Brand et al., 2013, 106). Ultieme levensdoelen zijn
universeel, abstract geformuleerd, onvervangbaar door andere doelen, nastrevenswaardig voor alle
mensen en niet volledig bereikbaar (Scherer-Rath, 2012, 134-136). En een funderende werkelijkheid is
een betekeniskader van cultuur en levensbeschouwing met immanente en/of transcendente
verwijzingen (Bucher, 2007, 33-34). Er vindt ten slotte een confrontatie tussen levensgebeurtenissen
en persoonlijke doelen plaats. Een contingente interpretatie die ontstaat, beïnvloedt weer ons gedrag
en/of intentie (Van den Brand et al., 2013, 107). Betekenisgeving komt dus tot stand via ultieme
levensdoelen en zijn verbonden met de funderende werkelijkheid en intrinsieke waarden, strevingen
en belangen (Emmons, 1999, 89-112). De ultieme levensdoelen helpen bij de integratie van de eigen
identiteit via het levensverhaal en bevorderen de levenskwaliteit (Westerhof & Bohlmeijer, 2010, 6971). Bij psychiatrische cliënten is het onduidelijk welke betekenisgeving zij hanteren en of door de
“ziekte” het vermogen tot het verkrijgen van congruentie is veranderd (Van Straten et al., 2013, 236).
Ook is het in dit kader van belang om te beseffen dat de manier van omgaan met ingrijpende
ervaringen van contingentie invloed heeft op het welzijn en de levenskwaliteit van de mens. Als er
sprake is van congruentie dan wordt de levensgebeurtenis zinvol opgenomen in het levensverhaal,
wat bijdraagt aan het welzijn en zelfrealisatie van een mens (McAdams, 1993, 166). Er is sprake van
congruentie als een mens heel en authentiek is, zich ook bewust zo voelt en hierover kan
communiceren (Rogers, 1982, 20). Een heel mens handelt zinvol, omdat zijn zingevingskader zinvol in
elkaar zit. Echter, het lukt niet ieder mens om een ingrijpende levensgebeurtenis een zinvolle plek in
zijn levensverhaal te geven (Scherer-Rath, 2013, 133-134). Contingentie kan conflicten veroorzaken
tussen ultieme levensdoelen en ingrijpende levensgebeurtenissen. Een suïcidecrisis of andere
levensgebeurtenis kan ervoor zorgen dat bepaalde levensdoelen onbereikbaar worden. Scherer-Rath
(2012, 127-152) komt tot de conclusie dat alle ervaringen van contingentie te maken hebben met
ontwikkelingen op persoonlijk, relationeel of professioneel gebied (de identiteitsvormende gebieden).
Ook valt hem op dat bij onduidelijke ultieme levensdoelen en bij het ontbreken van verbinding tussen
ultieme levensdoelen en funderende werkelijkheid congruentie moeilijk te ervaren is.
Hoe werkt dit instrument (Van den Brand et al., 2013, 108-109)? De methode is een semigestructureerd interview aan de hand van de emotietheorie van Frijda (Frijda, 2007, 124) en van Van
de Brand et al. (2013). Er vindt een semigestructureerd interview plaats aan de hand van een topiclijst
(Jansen, 2005, 15-34). Er is een interviewgids en vragenlijsten en er wordt een levenslijn getekend. De
dimensie van persoonlijke interpretatie van een levensgebeurtenis wordt uitgedrukt in pieken en
dalen op de levenslijn: een ervaring van contingentie kan positief of negatief zijn ervaren. Dit
resulteert in een autobiografische serie van zelfgekozen levensgebeurtenissen in een chronologische
volgorde. Tijdens het interview worden de levensgebeurtenissen op een levenslijn getekend met
pieken en dalen en de geestelijk verzorger vraagt door. Vervolgens worden de pieken en dalen
bevraagd, een lijst van emoties (Lazarus, 1999, 193-255) wordt ingevuld en er wordt naar het eigen
perspectief gevraagd. Ook wordt gevraagd of het een verwachte of onverwachte gebeurtenis was en
het hierboven besproken ADCL-schema wordt toegepast. Daarna worden de ultieme levensdoelen in
een funderende werkelijkheid geplaatst. Er wordt ook gekeken of er een relatie is tussen de ultieme
levensdoelen en de opzettelijkheid van hun acties in het dagelijks leven. In deze reflectie is er
aandacht voor een specifiek deel van hun identiteit (Keupp, 2010, 100-109). Met deze methode is het
mogelijk om de interpretatie van levensverhalen te reconstrueren en dat kan helpend zijn om een
beter beeld te krijgen op een ervaren suïcidecrisis. Uit dit onderzoek (Van den Brand et al., 2013, 104110) blijkt het belang om inzicht te hebben in ultieme levensdoelen en funderende werkelijkheid. Ook
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het belang van congruente betekenisgeving komt hier naar voren (Van Straten et al., 2013, 235-245).
Het lijkt er bijna op dat suïcidale mensen congruente betekenisgeving en wellicht ook inzicht in
ultieme levensdoelen en funderende werkelijkheid missen.
5.3.7.3 Methode 3: de LISA-methode
Een andere methode die gebruikt kan worden door geestelijk verzorgers om ervaringen van
contingentie, zoals een suïcidecrisis, te integreren is LISA (Kruizinga et al., 2013, 1-9). LISA is een
methode (een app) die gebruikt kan worden om op een geassisteerde en gestructureerde manier
mensen te laten reflecteren op belangrijke levensgebeurtenissen en ultieme levensdoelen. De
hierboven beschreven methode 2 (Van den Brand et al., 2013) is de basis voor LISA. LISA staat voor
the Life In Sight Apllication study (Kruizinga et al., 2013, 1). De zorg voor de spirituele mens wordt
steeds serieuzer genomen, zeggen Kruizinga et al. (2013, 2). Aandacht daarvoor én inzicht in
belangrijke ervaringen van contingentie en ultieme levensdoelen kunnen de kwaliteit van leven
vergroten. Spiritualiteit, uitgaande van de definitie van Puchalski30 (2009, 887), gaat over zingeving en
betekenisgeving, over richting en doelen en over verbondenheid. Een reconstructie van de ultieme
levensdoelen, die de kern van de identiteit van een mens laat zien, geconfronteerd met ervaringen
van contingentie, kan helpen om inzicht te krijgen in eigen bronnen en de contingentie te accepteren,
zodat de levenskwaliteit verbeterd kan worden (Kruizinga et al., 2013, 2). Als een suïcidecrisis zou
worden gezien als een mogelijk gevolg van niet-geïntegreerde ervaringen van contingentie en een
gemis aan inzicht in belangrijke levensgebeurtenissen en ultieme levensdoelen, dan zou inzicht
verwerven in het eigen leven en levensdoelen wellicht een goede eerste stap zijn.
Hoe werkt LISA? Er vinden twee consultaties plaats. In de eerste consultatie wordt middels een halfgestructureerd interview een levenslijn getekend met positieve en negatieve levensgebeurtenissen en
daarvan worden er drie of vier uitgelicht. De levenslijn wordt ook richting de toekomst getekend.
Verder worden levensdoelen en ultieme levensdoelen gedefinieerd en gewaardeerd. Tevens worden
de ervaringen van contingentie geïnterpreteerd en het levensverhaal gereconstrueerd en daarop
wordt gereflecteerd. De geestelijk verzorger stelt hierbij steeds verhelderings- of verdiepingsvragen.
Voor de analyse en interpretatie kan het hierboven besproken ADCL-schema gebruikt worden. De
samenhang tussen levensdoelen en levensgebeurtenissen wordt door de geestelijk verzorger
geïndiceerd. In de tweede consultatie wordt de cliënt uitgedaagd om te zoeken naar coherentie in zijn
levensverhaal. Dat kan helpen met de integratie van ervaringen van contingentie. Het reconstrueren
van het levensverhaal, het definiëren van levensdoelen en intenties plaatsen voor de toekomst,
kunnen zorgen voor gevoelens van empowerment om de juiste acties voor de toekomst te
ondernemen (Kruizinga et al., 2013, 3-6). LISA zou helpend kunnen zijn bij het definiëren van een
nieuwe identiteit en een leefbaar zingevingskader, wat van essentieel belang is voor een noodzakelijke
transformatie bij suïcidale mensen. Van LISA is ondertussen een kwantitatief instrument, genaamd
RELIFE31, ontwikkeld.

30

“The aspect of humanity that refers to the way individuals seek and express meaning and purpose and the way
they experience their connectedness to the moment, to self, to others, to nature and to the significant or sacred”
(Puchalski, 2009, 887).
31
Gelet op de omvang van dit onderzoek, gaat het te ver om dit instrument hier te bespreken.
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5.4 Taken en rollen op micro-, meso- en macroniveau
Hoe kan geestelijke verzorging het taboe op de suïcidecrisis verminderen, gebruikmakend van haar
specifieke taken en rollen op micro-, meso- en macroniveau? Zoals we in § 2.4 zagen heeft een
geestelijk verzorger een drietal hoofdtaken en -rollen en een vijftal neventaken en –rollen (VGVZ,
2016, 10-12). In deze paragraaf wordt voor elke taak/rol bekeken of en hoe deze kan worden ingezet
om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen. Deze paragraaf kan gezien worden als een
concretisering en inkadering van de vorige drie paragrafen: in welke taken en rollen kunnen
bewustwording en sensibilisering, perspectiefwisseling en zingeving middels de integratie van
ervaringen van contingentie worden bevorderd? Er wordt daarmee getracht een link te leggen naar de
praktijk van geestelijke verzorging.

5.4.1 Spirituele, levensbeschouwelijke of religieuze counseling en begeleiding
Deze counseling of begeleiding gebeurt middels individuele begeleiding of groepsbegeleiding, meestal
in de vorm van een gesprek. Hoe kan deze taak/rol worden ingezet om het taboe op de suïcidecrisis te
verminderen?
5.4.1.1 Individueel
In deze counseling en begeleiding kan er aandacht zijn voor bewustwording en sensibilisering rondom
de suïcidecrisis middels de tien kenmerken van taboe. Verder kan een perspectiefwisseling worden
aangemoedigd ten aanzien van het mensbeeld, de suïcidecrisis en bestaande perspectieven. De
belangrijkste taak in deze is de integratie van de ervaringen van contingentie middels de vier
beschreven posities in § 5.3.4. Daarvoor kunnen de beschreven methoden van § 5.3.7 worden ingezet
als mogelijk hulpmiddel. Deze gesprekken kunnen in de eerste plaats aangeboden worden aan de
suïcidale cliënt, maar ook aan naasten en collega’s/hulpverleners.
5.4.1.2 Groep
Aangezien de suïcidecrisis zo’n existentieel en contingent thema is, lijkt individuele begeleiding de
voorkeur boven groepsbegeleiding te hebben. Al kan groepswerk ook helpend zijn om het taboe op de
suïcidecrisis te verminderen, mits er goede randvoorwaarden zijn. Als men in een groep gaat spreken
over de suïcidecrisis met bijvoorbeeld suïcidale mensen, naasten of collega’s, zal het vertrouwelijke en
veilige karakter van het gesprek van levensgroot belang zijn. Het bespreekbaar maken van dit
onderwerp in een groep kan juist ook taboedoorbrekend zijn. Aan welke vormen kan worden gedacht:
a) Groepsgesprek met suïcidale cliënten;
b) Groepsgesprek met suïcidale cliënt, naasten, hulpverleners en geestelijk verzorger;
c) Groepsgesprek voor hulpverleners die te maken hebben met suïcidale cliënten.

5.4.2 Rituele expressie
Geestelijk verzorgers kunnen individuele cliënten of groepen bijstaan met rituelen. Middels rituele
expressie kan geestelijke verzorging bijdragen aan het verminderen van het taboe op de suïcidecrisis
door het vormgeven van passende rituelen bij de suïcidecrisis. In de praktijk en ook bij GGzE ziet men
dat er jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden voor cliënten die om het leven zijn
gekomen door suïcide. Verder wordt er na een suïcide in de klinische setting vaak een
herdenkingsbijeenkomst op de afdeling gehouden voor de overleden cliënt. Dit zijn voorbeelden van
passende rituelen welke helpen om het taboe op de suïcidecrisis te doorbreken. Er wordt stilgestaan
bij de contingentie en de tragiek van het bestaan. Verder zouden andere passende rituelen ontwikkeld
kunnen worden om de suïcidecrisis een plaats te geven en het vinden van passende taal en een
ontmoetingsplek is daarbij van belang (Van Duijvenbooden, 2017, 102-106). Door het delen van het
lijden kan een gevoel van verbondenheid ontstaan en wordt wellicht heling bevorderd. Dalferth (2000,
2005, 2007, 2008 in Van den Brand et al., 2013, 107) zegt dat mensen religie gebruiken om te dealen
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met het irrationele op een rationele manier. De irrationele dingen zijn volgens hem die dingen die ons
overkomen zonder dat we daar controle over hebben. Met rationeel doelt hij op metaforen, verhalen,
parabels, rituelen, symbolen, muziek, kunst en interpretatieve modellen van religieuze tradities. Dan
kunnen rituelen gezien worden als een menselijke constructie om te dealen met contingentie op een
rationele manier.

5.4.3 Ethische ondersteuning
Een geestelijk verzorger kan cliënten, collega’s, naasten en de organisatie bijstaan met ethische
advisering middels morele counseling of moreel beraad. Wat is een groter ethisch dilemma dan een
suïcidecrisis? Het op een open en oordeelvrije manier bespreekbaar maken van de suïcidecrisis en het
doorbreken van de sociale afwijzing is van groot belang om het taboe te doorbreken. Ethische
ondersteuning biedt mogelijkheden om de suïcidecrisis bespreekbaar en sociaal geaccepteerd te
maken.
5.4.3.1 Individuele ethische counseling
Een suïcidaal mens, zijn naasten en hulpverleners kunnen worstelen met de ethische kwesties rondom
de doodswens. Een geestelijk verzorger kan met hen in gesprek gaan om het ethisch dilemma rond de
ervaren suïcidaliteit te bespreken. Daarbij kan bewustwording, sensibilisering en perspectiefwisseling
worden bevorderd. Ook kan het bijdragen aan de integratie van de contingentie.
5.4.3.2 Moreel beraad
In de zorg voor suïcidale cliënten kunnen hulpverleners ethische dilemma’s tegenkomen. Het is goed
om deze dilemma’s middels een moreel beraad interdisciplinair bespreekbaar te maken. Een moreel
beraad biedt ruimte om de verschillende perspectieven over de suïcidecrisis bespreekbaar te maken,
zonder dat er direct een oplossing hoeft te komen. In het kader van ervaren schuld- en faalgevoelens
van hulpverleners m.b.t. een suïcidecrisis, kan dit een helpende methode zijn. Door moreel beraad kan
de gevoelde verantwoordelijkheid van één of enkele hulpverleners gezamenlijk gedragen worden en is
het mogelijk dat tragiek en contingentie, behorend bij een dergelijk dilemma, worden onderkend en
aanvaard.

5.4.4 Het adviseren en ondersteunen van collega’s, management en organisatie rondom
zingeving, levensbeschouwing, ethiek, in casu rondom de suïcidecrisis
De taakopdracht van geestelijke verzorging is niet enkel gericht op cliënten, maar tevens zorgen voor
ondersteuning en perspectiefverruiming bij andere professionals, waarbij “heel” de mens centraal
staat (Hijweege, 2010, 197). Hijweege (2010, 197-198) merkt op dat het bespreekbaar maken door
professionals van de eigen kwetsbaarheid, beperktheid en existentiële en spirituele zorgen, die het
werk met zich meebrengt, kan zorgen dat deze professional de cliënt meer als heel gaat zien en
benadert. Voor wat betreft het verminderen van het taboe op de suïcidecrisis is de advisering en
ondersteuning van andere professionals van groot belang. In de praktijk van de geestelijke gezondheid
ziet men hoe organisaties, management en collega’s worstelen met dit onderwerp. Er wordt van hen
verwacht dat suïcides en suïcidepogingen voorkomen worden, en tegelijkertijd ziet men dat deze
verwachting van zero-suicide onrealistisch is. Het plaatsen van de suïcidecrisis in een breder
perspectief middels sensibilisering en bewustwording is daarom essentieel. De ervaring die de
onderzoekster heeft opgedaan in de praktijk, is dat ondersteuning door een geestelijk verzorger van
collega’s die te maken hebben met een suïcidecrisis in hun werk, van groot belang kan zijn. In die
ondersteuning is ruimte voor een open gesprek over wat een suïcidecrisis (van een cliënt) doet met de
hulpverlener als mens en als professional. Verder kan gesproken worden over mogelijke gevoelens van
falen en/of schuld. Het gevoel dat een hulpverlener er niet alleen voor staat is van belang. Het doet
het taboe op de suïcidecrisis namelijk geen goed als hulpverleners in de kramp schieten bij een
suïcidecrisis en daardoor hun werk minder goed en open kunnen doen.
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5.4.5 Het verzorgen van scholing op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en ethiek
Scholing door geestelijke verzorging op het gebied van het taboe op de suïcidecrisis kan helpen om dat
taboe te verminderen. Scholing kan geboden worden aan hulpverleners, maar ook aan naasten of aan
suïcidale mensen of wellicht aan een gemengde doelgroep. Bij een gemengde doelgroep is namelijk
ruimte voor verschillende perspectieven en kan in een veilige omgeving op een open en oordeelloze
wijze, onder leiding van een geestelijk verzorger, gesproken worden over de suïcidecrisis. We zagen al
dat de geestelijk verzorger een pedagogische taak heeft in het omgaan met contingentie en
ontoereikendheid.

5.4.6 Een bijdrage leveren aan het existentiële, levensbeschouwelijke en ethische klimaat
binnen een instelling
De manier waarop er wordt omgegaan met een suïcidecrisis heeft invloed op het klimaat van een
instelling. Maar hoe kun je als geestelijk verzorger een constructieve bijdrage leveren aan het gezond
houden van het klimaat binnen een instelling als het gaat over het verminderen van het taboe op de
suïcidecrisis? Dat kan door dit onderwerp onder de aandacht te brengen en bewustwording en
sensibilisering te creëren en inzicht te geven in de verschillende perspectieven. Het klimaat rondom
dit thema wordt verbeterd als het taboe op de suïcidecrisis vermindert en er op een open en
oordeelloze wijze met elkaar over gesproken kan worden.

5.4.7 Taken op het gebied van bemiddeling en coördinatie
De onderzoekster heeft in haar werk bij GGzE als stafmedewerker/geestelijk verzorger een bijdrage
kunnen leveren aan bemiddeling en coördinatie als het om suïcides of ernstige suïcidepogingen ging.
De bemiddelende en coördinerende rol kreeg vorm in de verbindende rol die zij had tussen
hulpverleners, management/organisatie (het Bureau Geneesheer-directeur) en leden van de
suïcidecommissie. Een enkele keer werd ze ook gevraagd om een familiegesprek bij te wonen en te
coördineren tussen betrokken hulpverleners en familieleden van een cliënt. Deze bemiddelende en
coördinerende rol is helpend geweest om op een open en oordeelloze wijze over een suïcidecrisis te
spreken. Wat de onderzoekster opviel, was dat hulpverleners in eerste instantie vaak wat gesloten
waren, aangezien onderzoekster vanuit het Bureau Geneesheer-directeur haar werk deed. Het gaf
hulpverleners soms het gevoel dat zij gecontroleerd of beoordeeld werden op het werk wat ze gedaan
hadden m.b.t. de betreffende suïcidale cliënt. Op het moment dat onderzoekster begrip toonde voor
hun situatie, hen vroeg naar hun beleving en benoemde dat zij niet gekomen was om te controleren of
oordelen, zag zij dat een open gesprek kon plaatsvinden. Hulpverleners voelden zich vaak gesteund,
erkend en begrepen en gaven aan deze werkwijze als prettig te ervaren. Het open gesprek vond niet
bij en met iedere hulpverlener plaats. Op het moment dat openheid en oordeelloosheid in het gesprek
aanwezig waren en de hulpverlener zich erkend voelde in wat een dergelijke ervaring van contingentie
met hem of haar deed als mens en als professional, ontstond er ruimte. Er ontstond ruimte en
openheid die noodzakelijk zijn om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen.

5.4.8 Het opzetten of begeleiden van esthetiek in de vorm van kunstvormen en projecten
Geestelijk verzorgers kunnen esthetiek opzetten of begeleiden in hun werk in de vorm van
kunstvormen en projecten. Op welke manier kan deze taak of rol worden ingezet om het taboe op de
suïcidecrisis te verminderen? Het is belangrijk om open en oordeelloos uiting te geven aan de
suïcidecrisis, bijvoorbeeld aan alle ambivalente gevoelens die de kop opsteken bij eenieder die daarbij
betrokken is. De mogelijkheden in deze zijn legio. Gedacht kan worden aan muziek, schilderen,
fotografie en schrijven. Het zou zelfs mogelijk zijn om middels kunstvormen en projecten weer
zingeving en identiteit te creëren bij suïcidale mensen. Door uiting te geven aan hun suïcidaliteit
kunnen zij een bijdrage leveren aan de bewustwording en sensibilisering rondom dit thema en
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daarmee het taboe doorbreken. Esthetiek biedt wellicht een ontmoetingsplek en een andere taal die
mogelijk passend zijn bij een ervaring van contingentie, zoals een suïcidecrisis.

5.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk is beschreven hoe geestelijke verzorging kan bijdragen aan het verminderen van het
taboe op de suïcidecrisis. Daarvoor zijn vier invalshoeken gekozen en belicht. In § 5.1 is bekeken hoe
bewustwording en sensibilisering vanuit geestelijke verzorging, aan de hand van de kenmerken van
taboe, kunnen bijdragen aan het verminderen van het taboe. In § 5.2 zijn de holistische perspectieven
op de mens en suïcidecrisis uiteengezet en is kort stilgestaan bij de bestaande taboeïserende en niettaboeïserende perspectieven. In § 5.3, welke handelt over zingeving middels de integratie van
ervaringen van contingentie in de laatmoderne tijd, is getracht om de integratie van contingentie bij
een suïcidecrisis in beeld te brengen. Ten slotte hebben in § 5.4 de drie hoofdtaken/rollen en de vijf
neventaken/rollen van geestelijke verzorging concreet invulling gekregen ten aanzien van de
vermindering van het taboe op de suïcidecrisis.
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6. Conclusies, reflectie en praktijkadviezen
In dit hoofdstuk wordt op metaniveau teruggekeken op het beschrijvende en verkennende
praktijkgerichte literatuuronderzoek over de thema’s geestelijke verzorging, suïcidecrisis en taboe.
Daarvoor worden in § 6.1 conclusies getrokken met betrekking tot de vraagstelling en gekeken in
hoeverre de doelstelling van dit onderzoek is behaald. Vervolgens vindt in § 6.2 reflectie en discussie
plaats over zowel de inhoudelijke als de procesmatige aspecten van het onderzoek. Ten slotte worden
in § 6.3 praktijkadviezen en aanbevelingen geformuleerd voor de praktijk van geestelijke verzorging.

6.1 Conclusies literatuuronderzoek
In deze masterscriptie is onderzocht hoe geestelijke verzorging kan bijdragen aan het verminderen van
het taboe op de suïcidecrisis. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van bestaande literatuur en
ervaringen van, en observaties door, de onderzoekster in de praktijk. In deze paragraaf worden de
conclusies geformuleerd op de vraagstelling middels beantwoording van de drie deelvragen en de
hoofdvraag.

6.1.1 Geestelijke verzorging
In deze subparagraaf wordt de eerste deelvraag, wat geestelijke verzorging is, beantwoord. Een
sluitende conclusie op deze vraag is niet te geven. De conclusie hiervoor kan enkel worden
geformuleerd door een passende beschrijving te geven. In hoofdstuk 2 zijn de beroepsidentiteit, het
beroepsperspectief, de beroepsbenadering, de expertise in de laatmoderne tijd, de (geïntegreerde)
vrijplaats en de taken en rollen van geestelijke verzorging beschreven. De beroepsidentiteit, het
beroepsperspectief en de beroepsbenadering hebben betrekking op de heelheid en integriteit van de
mens. Ze bieden een aanvulling op, en tegenwicht aan, het reductionistische, dominante biomedische
discours. Verder heeft geestelijke verzorging een eigen zingevende en betekenisgevende competentie
die ze vorm moet geven. Tevens richt geestelijke verzorging zich op het verstaan van de mens en niet
zozeer op het behandelen van de mens of het oplossen van problemen. Zingeving en de omgang met
contingentie zijn de expertises van geestelijke verzorging. In onze laatmoderne tijd waarin
vanzelfsprekende kaders zijn weggevallen, het collectieve en individuele leven vloeibaar is geworden
en omringd wordt door existentiële angst, is hulp nodig bij het vormgeven van leefbare
zingevingskaders. In het bijzonder kunnen suïcidale mensen, die gezien kunnen worden als mensen
zonder leefbaar zingevingskader, hierbij begeleiding, hulp en advisering gebruiken. De vrijplaats vormt
een wezenlijk onderdeel van het werk van een geestelijk verzorger. Het betreft een vrije ruimte waarin
de heelheid en integriteit van de cliënt centraal staat. Door de veranderende zorg en de
professionalisering van geestelijke verzorging is de vrijplaats onder druk komen te staan en wordt de
voorkeur uitgesproken voor een geïntegreerde vrijplaats, middels de samenwerkingsintegratie, waarin
steeds wordt afgewogen of, en in hoeverre, de multidisciplinaire samenwerking kan worden gezocht
op micro-, meso, en macroniveau. De heelheid van de cliënt is hierbij altijd het uitgangspunt.
Geestelijke verzorging kent behoorlijk uiteenlopende taken en rollen. De taken en rollen omvatten dus
veel meer dan enkel spreken over geloof.

6.1.2 Suïcidecrisis
In deze subparagraaf wordt de tweede deelvraag, wat een suïcidecrisis is, beschreven. Een suïcidecrisis
is het geheel aan mogelijke suïcidale- of doodsgedachten, wensen, fantasieën, suïcidepogingen en
voorbereidingshandelingen, waarmee iemand feitelijk of mentaal bezig is én de mogelijke handeling
met dodelijke afloop, door de overledene geïnitieerd, in de verwachting van een dodelijk of potentieel
dodelijke afloop, met de bedoeling gewenste veranderingen aan te brengen. Deze handelingen of
gedachten hebben tevens tot doel een existentieel probleem op te lossen. Het biomedische discours
geeft aan dat een suïcidecrisis kan ontstaan door een combinatie van kwetsbaarheid, stress en
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belevingen van wanhoop en hopeloosheid, waardoor een mens zich gevangen voelt. De suïcidecrisis
wordt dan voornamelijk gezien als een symptoom of een gevolg van een (psychische) ziekte of als
gevolg van langdurige kwetsbaarheid, onvermogen in de persoonlijkheid of als gevolg van rumineren.
Omdat het biomedische discours deze crisis ziet als iets pathologisch en ambivalents, wordt getwijfeld
aan het gezonde verstand, de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van een suïcidaal mens. Er
bestaan verschillende relevante perspectieven op de suïcidecrisis. De biomedische, politiekbestuurlijke en religieus-kerkelijke perspectieven zien de suïcidecrisis als iets wat voorkomen moet
worden dan wel zondig is en deze perspectieven dragen waardeoordelen in zich en werken daardoor
taboeïserend. Het cliëntenperspectief, het existentieel-filosofische perspectief en het perspectief
vanuit geestelijke verzorging bieden meer oordeelloze perspectieven die aangewend kunnen worden
om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen. Zij zien een suïcidecrisis als een mogelijke menselijke
handelingsoptie als gevolg van een existentiële crisis.

6.1.3 Taboe
In deze subparagraaf wordt de derde deelvraag, wat een taboe is en wat nodig is om het taboe op de
suïcidecrisis te verminderen, beantwoord. Taboe is een menselijke handeling welke onbespreekbaar
en sociaal niet geaccepteerd is. Het uit zich in verboden, beperkingen en bestraffingen en het kent een
onbekende oorsprong of ontstaansgeschiedenis. Het omvat sinistere onderwerpen en het wordt
gekenmerkt door angst voor met name de dood en de doden, angst voor besmettingsgevaar en
imitatie én het kent een spanning tussen het collectieve en het individuele belang. Taboe wordt
omringd door rituele aspecten en door een zweem van onbewustheid, ongrijpbaarheid, irrationaliteit
en magie. Het kan worden gezien als een copingmechanisme middels onderdrukking en projectie. Om
het taboe op de suïcidecrisis te verminderen is gekeken naar de praktijk en in hoeverre de kenmerken
en elementen van taboe daarin voorkomen ten aanzien van de suïcidecrisis. Geconcludeerd kan
worden dat er nog behoorlijk wat taboeïserende kenmerken en elementen voorkomen en dat het
volgende nodig is om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen: de suïcidecrisis is een menselijke
handeling welke bespreekbaar en sociaal geaccepteerd wordt. Het kent geen verboden, beperkingen
en bestraffingen. En we weten dat het taboe op de suïcidecrisis is ontstaan door het als zondig,
crimineel of ziek te bestempelen, het kan oordeelloos gezien worden als een mogelijke menselijke
handeling als gevolg van een existentiële crisis. Een suïcidecrisis kan bij het leven horen en is geen
sinister onderwerp. De angst wordt verminderd en vervangen door vertrouwen, compassie, steun en
begrip en de suïcidecrisis wordt niet meer ervaren als iets wat botst met het collectieve belang. Er
worden passende rituelen ontwikkeld om de suïcidecrisis een plek te geven en er wordt gestreefd
naar steeds meer bewustzijn omtrent dit thema. Ook wordt de zogenaamde ongrijpbaarheid,
irrationaliteit en magie (contingentie van het bestaan) erkend en geaccepteerd. Gevoelens en
gedachten rondom de suïcidecrisis hoeven niet langer onderdrukt of geprojecteerd te worden. Het
mag gevoeld, beleefd en besproken worden, waardoor deze averechtse coping komt te vervallen.

6.1.4 Geestelijke verzorging en de vermindering van taboe op de suïcidecrisis
Ten slotte wordt de hoofdvraag beantwoord, hoe geestelijke verzorging kan bijdragen aan de
vermindering van het taboe op de suïcidecrisis. In de eerste plaats is bewustwording en sensibilisering
door geestelijke verzorging noodzakelijk ten aanzien van de suïcidecrisis. Daarvoor is aansluiting
gezocht bij de tien kenmerken van taboe en vervolgens zijn deze kenmerken omgekeerd door te
beschrijven wat nodig is om het taboe op de suïcidecrisis te verkleinen. Deze bewustwording en
sensibilisering kan een geestelijk verzorger bevorderen door gebruik te maken van al haar concrete
taken en rollen, zoals beschreven in § 5.4.
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In de tweede plaats is een perspectiefwisseling nodig ten aanzien van het mensbeeld en de
suïcidecrisis. Een holistisch, in plaats van reductionistisch, mensbeeld én een oordeelloos perspectief
op de suïcidecrisis, als een mogelijke menselijke handeling als gevolg van een existentiële crisis,
bevorderen de vermindering van het taboe. Verder is inzicht in de taboeïserende werking van
verschillende bestaande perspectieven, zoals beschreven in § 3.3, van belang. Ook kan een geestelijk
verzorger de perspectiefwisseling én het inzicht in de invloed van bestaande perspectieven
bevorderen, door gebruik te maken van haar concrete taken en rollen, zoals beschreven in § 5.4.
In de derde plaats kan geconcludeerd worden dat zingeving middels de integratie van ervaringen van
contingentie in onze laatmoderne samenleving een manier kan zijn die geestelijk verzorgers kunnen
inzetten om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen. Het is een manier om het kenmerk van
taboe, het copingmechanisme van onderdrukking, projectie en ontkenning, te doorbreken, waardoor
zingevingskaders en identiteit kunnen worden hersteld. Dit kan middels het doorlopen van vier wijzen
van omgang met contingentie, namelijk ontkennen, erkennen, aanvaarden en ontvangen. In
vergelijking met suïcidale mensen lijkt bij kankerpatiënten minder sprake te zijn van taboe, aangezien
kanker in eerste instantie het fysieke gedeelte van de mens aantast. Suïcidale mensen zitten
gevangen. Doodgaan of transformatie worden als hun twee opties gezien. En transformatie kan
bereikt worden middels het doorlopen van de vier wijzen van omgang met contingentie, waardoor het
copingmechanisme wordt doorbroken, de ervaring van contingentie wordt geïntegreerd en
zingevingskader en identiteit kunnen worden hersteld. Een geestelijk verzorger kan hierin vier posities
innemen:
1.
2.
3.
4.

Counselen richting transformatie en integratie van ervaringen van contingentie;
De impasse en tragiek uithouden, totdat transformatie mogelijk is;
Omgaan met tragiek middels het creëren van ontmoetingsplekken en passende taal;
Het op zich nemen van een pedagogische taak om anderen te leren omgaan met contingentie.

Methoden om contingentie te integreren zijn het ADCL-schema, de methode Brand en de LISAmethode. Een geestelijk verzorger kan haar concrete taken en rollen, zoals beschreven in § 5.4
inzetten om de integratie van ervaringen van contingentie te bevorderen.
Ten slotte kan geconcludeerd worden, zoals hierboven al aangegeven, dat de drie hoofdtaken en rollen (spirituele, levensbeschouwelijke en religieuze counseling, rituele expressie en ethische
advisering) én de vijf neventaken en -rollen (advisering en ondersteuning, verzorgen van scholing,
bijdrage leveren aan het klimaat, de bemiddelende en coördinerende taak en het opzetten en
begeleiden van esthetiek) kunnen worden ingezet om het taboe op de suïcidecrisis te verminderen.
Deze taken en rollen geven praktijkhandvatten om bewustwording en sensibilisering,
perspectiefwisseling en integratie van ervaringen van contingentie in te kunnen zetten.

6.1.5 Doelstelling behaald?
De doelstelling van dit onderzoek, zoals benoemd in § 1.2, is in de eerste plaats om inzicht te
verschaffen in de thema’s geestelijke verzorging, suïcidecrisis en taboe en deze thema’s zodanig met
elkaar te verbinden, dat onderzocht kan worden hoe geestelijke verzorging kan bijdragen aan het
verminderen van het taboe op de suïcidecrisis. Door vermindering van het taboe op de suïcidecrisis
wordt het mogelijk om dit thema open en zonder oordeel te benaderen. Daarmee kan de suïcidecrisis
beter geëxploreerd worden en wordt het mogelijk de kwaliteit van zorg voor suïcidale mensen en
betrokken hulpverleners en naasten te verbeteren. Een secundaire doelstelling van dit onderzoek is
om helderheid te verschaffen over het beroepsprofiel van geestelijke verzorging in relatie tot een
concreet existentieel dilemma, zoals een suïcidecrisis.
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Ik kan zeggen dat beide doelstellingen zijn behaald middels het uitvoeren van dit onderzoek. Het
onderzoek geeft inzicht in de thema’s geestelijke verzorging, suïcidecrisis en taboe vanuit
verschillende disciplines. En door dit inzicht en het verbinden van de thema’s is het mogelijk geworden
om te kijken hoe geestelijke verzorging kan bijdragen aan het verminderen van het taboe op de
suïcidecrisis. Er zijn open en oordeelloze perspectieven aangeboden, waardoor de suïcidecrisis vanuit
verschillende disciplines kan worden geëxploreerd en de zorg voor alle betrokkenen hopelijk kan
worden verbeterd. Dit laatste punt zal echter in de praktijk verder moeten worden vormgegeven en
geconcretiseerd. Dit onderzoek vormt in ieder geval een goede basis voor verder onderzoek en
uitwerking in de praktijk. In de tweede plaats heeft dit onderzoek helderheid kunnen geven over het
beroepsprofiel van een geestelijk verzorger in relatie tot (het taboe op) een suïcidecrisis. Helder is
geworden welke taken en rollen, en op welke manier, geestelijke verzorging haar bijdrage kan leveren
aan een dergelijk existentieel en relevant onderwerp, zoals een suïcidecrisis.

6.2 Reflectie en discussie
In deze paragraaf wordt gereflecteerd op het uitgevoerde literatuuronderzoek. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen de inhoudelijke en procesmatige aspecten van het onderzoek.

6.2.1 Methoden, bronnen en bruikbaarheid
Ik heb gekozen voor een beschrijvend en verkennend praktijkgericht literatuuronderzoek over de
thema’s geestelijke verzorging, suïcidecrisis en taboe. In eerste instantie wilde ik empirisch onderzoek
doen. Al gauw bleek dat het beschrijven, verkennen en met elkaar verbinden van deze thema’s
noodzakelijk was, voordat gedegen empirisch onderzoek mogelijk zou zijn. Er is namelijk nog geen
onderzoek binnen geestelijke verzorging gedaan naar de combinatie van deze drie thema’s. Het
onderzoek biedt echter een goede basis voor verder onderzoek. Ik had graag nog concreter en
praktischer willen aangeven hoe geestelijke verzorging kan bijdragen aan de vermindering van taboe
op de suïcidecrisis. Dit kan echter gerealiseerd worden middels verder (empirisch) onderzoek.
De tweede vraag is of ik adequaat bronnen heb gezocht. Ik heb uiteenlopende wetenschappelijke
bronnen in de vorm van boeken en artikelen vanuit verschillende disciplines gebruikt voor mijn
onderzoek, en dat in voldoende mate. Voor het concept geestelijke verzorging heb ik logischerwijs
aansluiting gezocht bij literatuur vanuit het vakgebied en vanuit het wetenschappelijke veld zelf. Voor
het concept suïcidecrisis heb ik met name gebruik gemaakt van het boek van Kerkhof & Van Luyn
(2010) en van wetenschappelijke literatuur en artikelen uit het biomedische discours. Het boek van
Kerkhof & Van Luyn (2010) beschrijft helder de visie op een suïcidecrisis vanuit het dominante
biomedische discours. Later kwam ik erachter dat in de tussentijd een nieuwe editie van het boek is
uitgebracht. Ik heb echter zo’n twee jaar aan mijn onderzoek geschreven en dat maakt dat bronnen
verouderd kunnen raken. Voor het concept taboe heb ik met name Freud (1984) gebruikt. Op Freud
bestaat kritiek en wellicht kun je zeggen dat het een achterhaalde bron is, maar wat mij betreft wél
een goede bron wat betreft taboe. Zoals ik in § 4.1 al aangaf, is de benadering van Freud adequaat,
omdat hij een psychologische en antropologische invalshoek kiest, waarin veel aandacht is voor het
on(der)bewuste, het subjectieve en de irrationaliteit van taboe. En tijdens het bestuderen van “Totem
en Taboe” zag ik overeenkomsten tussen wat Freud in zijn boek beschrijft en hetgeen ik heb
waargenomen in de praktijk, met name m.b.t. het copingmechanisme. Verder beschrijft Freud het
onderwerp uitgebreid en probeert het tastbaar te maken. Over de bruikbaarheid van het onderzoek
kan ik het volgende zeggen. Ik denk dat het onderzoek met name bruikbaar is voor geestelijk
verzorgers werkzaam in de GGZ. Het onderzoek is namelijk vanuit deze context geschreven. Ook
andere disciplines binnen GGZ, de organisatie en anderen die te maken hebben met een suïcidecrisis
kunnen middels dit onderzoek inzicht krijgen in het taboe op de suïcidecrisis.
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6.2.2 Inhoud
In deze subparagraaf wordt op metaniveau gekeken naar de betekenis van het resultaat van dit
onderzoek voor de theorie en praktijk van geestelijke verzorging. Tevens is er ruimte voor reflectie en
discussie op de inhoudelijke aspecten van het onderzoek. In de eerste plaats kan ik zeggen dat de
theorieën van geestelijke verzorging, suïcidecrisis en taboe lastig te onderzoeken zijn, omdat het
subjectieve thema’s betreffen die enkel te duiden zijn en niet met veel zekerheid te beschrijven.
Daarom heb ik in het onderzoek getracht om verschillende perspectieven en disciplines bij elkaar te
brengen om een zo breed mogelijk beeld te scheppen. Ik heb me vrij kritisch uitgelaten over het
biomedische discours. Ik heb deze kritische invalshoek gekozen om duidelijk te maken wat er anders
kan, juist omdat dit discours dominant is. Wat betekenen de uitkomsten voor de theorie en praktijk
van geestelijke verzorging? Ik ben van mening dat het samenbrengen van verschillende disciplines en
perspectieven van meerwaarde kan zijn. De multidisciplinariteit moet aandacht krijgen en geestelijke
verzorging kan hier een kartrekkersrol innemen. Geestelijke verzorging kan en mag duidelijk maken
dat zij bij dergelijke thema’s iets toe kan voegen en iets te vertellen heeft. Zij kan de
multidisciplinariteit op gang brengen en oproepen dit te versterken. Ik ben van mening dat geestelijk
verzorgers uit hun vaste kaders moeten stappen en op andere manieren, op andere plaatsen in de
organisatie en in combinatie met andere functies van betekenis kunnen zijn bij dergelijke thema’s. In
plaats van zich terug te trekken in de vrije ruimte en binnen de eigen teams, zouden geestelijk
verzorgers naar buiten kunnen stappen en het voortouw kunnen nemen om verschillende disciplines
samen te brengen en ieder vanuit de eigen expertise en invalshoek te laten nadenken en handelen
over thema’s als taboe en suïcidecrisis. Ik heb zelf gemerkt wat de meerwaarde kan zijn van
multidisciplinariteit in mijn werk als stafmedewerker Bureau Geneesheer-directeur, waar ik mijn twee
expertises, die van geestelijk verzorger en jurist kon bundelen. Dus mijn oproep zou zijn om deze
multidisciplinariteit ten opzichte van taboe en suïcidecrisis zowel theoretisch als praktisch verder te
onderzoeken en ontwikkelen. Verder ben ik van mening dat er meer concretisering en ervaring zou
moeten worden opgedaan met integratie van, en omgang met, ervaringen van contingentie. Er is een
aantal methoden die bruikbaar zijn, maar ik geloof dat geestelijke verzorging meer aandacht moet
schenken aan methodisch werken, onder meer door ervaringen uit te wisselen met de eigen
beroepsgroep en met andere disciplines.

6.3 Praktijkadviezen en aanbevelingen
Naar aanleiding van het voorgaande worden in deze laatste paragraaf praktijkadviezen en
aanbevelingen voor verder onderzoek gegeven:
1. Geestelijk verzorgers mogen open en oordeelloos het gesprek en dialoog aangaan over (het
taboe op) suïcidecrisis met hulpverleners, cliënten en naasten en spreken over alle
(ambivalente) gevoelens en gedachten van o.a. falen, schuld en angst. Er mogen geschikte
(praktische) methoden ontwikkeld worden om het gesprek over de suïcidecrisis aan te gaan.
Neem hier als geestelijk verzorger een actieve rol in. Durf samen met de cliënt in het moeras
te staan;
2. Bied tegenwicht aan het dominante biomedische discours. Probeer dat discours te
beïnvloeden door inzicht, bewustwording, sensibilisering en perspectiefverruiming te
bevorderen. Wees een aanvulling op het dominante discours. Zoek praktische wegen hiervoor
en ga in gesprek met andere discoursen om samen tot betere zorg voor suïcidale mensen te
komen. Heb inzicht in de verschillende bestaande perspectieven en de taboeïserende
werkingen daarvan. Help ter vergroting van het begrip een ander mensbeeld te ontwikkelen,
een ander beeld van de suïcidale mens. Trek het onderwerp naar je toe en laat zien wat
geestelijke verzorging kan bijdragen aan dit maatschappelijk relevante thema;
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3. Ontwikkel producten en methoden vanuit geestelijke verzorging ten opzichte van de
suïcidecrisis. Maak het onderwerp eigen, profileer je als doelgroep hiervoor. Want geestelijke
verzorging heeft hierin een wezenlijke bijdrage te bieden;
4. Verder onderzoek is nodig naar hoe de vrijplaats en de samenwerkingsintegratie kunnen
worden ingezet en vormgegeven in het kader van suïcidecrisis en doorbreking van taboe.
Onderzoek hoe geestelijke verzorging geïntegreerd kan gaan werken, met betrekking tot de
suïcidecrisis. Ga samenwerking met psychologen/psychiatrie aan en neem het voortouw in het
bundelen van krachten;
5. Ben je bewust van het belang van een niet-veroordelende visie op de suïcidecrisis als een
mogelijke menselijke handelingsoptie als gevolg van een existentiële crisis, en communiceer
deze ook;
6. Ontwikkel en bied scholing aan op het gebied van suïcidecrisis en taboe. Dat kan ook bijdragen
aan het vergroten van kennis en zelfvertrouwen van hulpverleners;
7. Doe onderzoek naar het missen van een leefbaar zingevingskader en identiteit bij suïcidale
mensen. Onderzoek in de praktijk hoe een leefbaar zingevingskader en identiteit voor een
suïcidaal persoon ontwikkeld kunnen worden en werk bij voorkeur aan de hand van
methoden. Onderstreep het belang van zingeving en spiritualiteit voor suïcidale mensen;
8. Verder onderzoek is nodig naar het omgaan met contingentie in de vorm van een suïcidecrisis.
Werk de vier opties, zoals beschreven in § 5.3.4, verder uit. Ontwikkel specifieke methoden
voor het omgaan met een suïcidecrisis, aansluitend op de drie benoemde methoden in §
5.3.7;
9. Communiceer over en profileer je als geestelijk verzorger t.o.v. je taken en rollen. Doe
onderzoek naar hoe taken en rollen kunnen worden ingezet, specifiek voor (taboe op) de
suïcidecrisis en werk dit concreet uit. Neem de ruimte om taken en rollen daadwerkelijk in te
vullen;
10. Ontwikkel passende rituelen voor een suïcidecrisis;
11. Verder onderzoek naar congruentie, ultieme levensdoelen en funderende werkelijkheid bij
suïcidale mensen is nodig. Als een suïcidecrisis zou kunnen worden gezien als een mogelijk
gevolg van niet-geïntegreerde ervaringen van contingentie en een gemis aan inzicht in
belangrijke levensgebeurtenissen en ultieme levensdoelen, dan zou inzicht hierin helpend
kunnen zijn;
12. Bedenk esthetische uitingsvormen voor suïcidale mensen;
13. Het perspectief van geestelijke verzorging is nog te weinig geïmplementeerd in de praktijk.
Geestelijk verzorgers moeten zich meer positioneren. Ben proactief en trek zaken naar je toe,
ook op beleidsniveau. Daar worden de beslissingen genomen. Laat zien dat je van
meerwaarde bent in de beleidsvoering en op maatschappelijk niveau;
14. Toets de gevonden resultaten in de praktijk middels empirisch onderzoek;
15. Specialiseer je als geestelijk verzorger in dit onderwerp. Daarvoor zou scholing op het gebied
van psychologie en psychiatrie helpend kunnen zijn;
16. De vraag wat deze uitkomsten voor de theorie en praktijk van geestelijke verzorging kan
betekenen, mag verder geïncorporeerd en doordacht worden.
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Samenvatting
In deze masterscriptie is aan de hand van bestaande literatuur en ervaringen van, en observaties door,
de onderzoekster in de praktijk, onderzocht hoe geestelijke verzorging kan bijdragen aan het
verminderen van het taboe op de suïcidecrisis. Om tot beantwoording van deze vraagstelling te
komen zijn de thema’s geestelijke verzorging, suïcidecrisis en taboe beschreven. Geestelijke
verzorging kan bijdragen om het taboe op de suïcidecrisis te verminderden door bewustwording en
sensibilisering te creëren over het taboe op de suïcidecrisis, door een perspectiefwisseling te
bevorderen ten opzichte van mensbeeld, suïcidecrisis en bestaande perspectieven én door cliënten,
naasten en andere hulpverleners te begeleiden bij de integratie van ervaringen van contingentie. Ook
de specifieke taken en rollen van geestelijke verzorging kunnen worden ingezet om het taboe op de
suïcidecrisis te verminderen.
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Bijlagen
Bijlage 1: ADCL-zoekschema
(Scherer-Rath, 2013, 186)
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Bijlage 2: Model for reconstructing interpretation of life stories
(Van den Brand et al., 2013, 106)
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