
Van de zin van het leven (waartoe zijn wij op aarde?) naar: hoe maak ik mijn leven (nog) zinvol?  

Deze zin vormt de kern van het Humanis3sche Raadswerk van Hugo Remmers, werkend in het ZGT 
Almelo en woonach3g in Zutphen. Op 15 december was hij in de bibliotheek Almelo. Hij heeE o.a bij 
defensie gewerkt als raadsman. Hugo vertelde hoe hij tot zijn keuze voor dit vak is gekomen door 
persoonlijke ervaringen in zijn omgeving. Dat zeGe hem aan tot denken over wat een psychiatrische 
ziekte “nou eigenlijk” is. In zijn werk staat het levensverhaal van de mens centraal: de personale 
betekenisgeving en kwaliteit van het leven. Daarbij zijn grenzen met andere geestelijke rich3ngen 
vager geworden; zo heeE hij een dame met jeugdtraumata mede geholpen met een doop als de 
verlich3ng waar zij zo op hoopte.  

Onder ouderen heerst thans een toename van gevoel van eenzaamheid en de wens langer zinvol 
thuis kunnen blijven wonen. Oude netwerken als de kerk verbrokkelen en mensen zoeken naar een 
onaNankelijk iemand zonder gebed of Bijbel, die mensen terugleidt naar hun eigen kracht en 
zingeving. Telkens is de vraag: is er iets wat bij U speelt? Waar wilt U bij s3lstaan?   

De geestelijk raadspersoon begeleidt het stervenproces en is de steunpilaar bij existen3ële medische 
keuzen, keuzen die je bestaansgrond raken. B.v. hoe kun je jezelf handhaven bij een chronische 
ziekte?  Verder wordt begeleid bij depressie en rouwprocessen. 

De Nieuwe Zakelijkheid heeE ook in dit vak toegeslagen. Managers willen de beschikbare 3jd bepalen 
en een algoritme (ja-nee-vragen) bepaalt of je recht hebt op een opera3e. En via een beeldscherm 
wordt  onderzocht hoe lang je sta3s3sch de kans hebt om te overleven. In feite wordt het protocol 
heilig verklaard en wordt daarmee eigen verantwoordelijkheid afgeschoven. Werk moet gericht zijn 
op harde cijfers die de resultaten aangeven. Dit is technisch-wetenschappelijk inderdaad te 
evalueren. Maar het gaat voorbij aan de kwaliteit van de ontmoe3ng, van het aanwezig zijn en het 
“er zijn” voor de ander in de betekenisgeving en –verlening. Dan geldt: hoe beter de persoonlijke 
zorg, hoe sneller het herstel.  

Arts Machteld Huber heeE een spinnenwebmodel ontwikkeld om een nieuwe defini3e van 
gezondheid te ontwikkelen en te laten zien waar iemand staat in zijn/haar leven. Gezondheid is dan 
niet meer de afwezigheid van ziekte, maar het zoeken naar mogelijkheden in de kwaliteit van mijn 
leven: lichamelijk, psychisch en sociaal. Zie Google You Tube, doen! 

Dhr. Remmers laat de methodiek van zijn werk zien: verdiepen, vertrouwen, verbinden. Dat lijken 
heel normale waarden, maar een van onze leden liet zien dat ze het vaak niet zijn. Daarom begint 
Dhr. Remmers met de vraag wat iemands waarden zijn: wat is je zelaeeld? Hoe kijk je op je leven 
terug? Wat is je perspec3ef? Wat wil je vasthouden of loslaten? Eigen zingeving is de bron van 
verandering. 

Goed leven heeE direct te maken met: spirituele ervaring, behoeEe aan erkenning, zingeving en om 
kunnen gaan met zijnsvragen enz. Telkens wordt samen de balans gezocht tussen beperkingen en 
mogelijkheden. Goed sterven heeE direct te maken met: word ik opgehaald? Heb ik weinig pijn? Hoe 
wil ik afscheid nemen? Wat nog te doen? Hugo geeE persoonlijk aan dat in dit moeilijke proces de 
nabestaanden, ondanks alles, toch nog goede gevoelens kunnen overhouden bij versterving. 

Met dank aan Hugo Remmers voor zijn lezing die we maar beknopt hebben kunnen weergeven. Het 
was een veel groter publiek waard. De discussie met de aanwezigen verliep op aangename wijze. 



   

Bij een blijvende depressie zal de GZ-psycholoog aan U vragen: en als U aan het einde van uw leven 
bent……zegt U dan..…ik ben vergeten te leven?  


