
Supplement 4 Trefwoorden 
Martin Walton, Hoe waait de wind? Interpretatie van geestelijke verzorging door cliënten in de ggz. Tilburg KSGV 2014 

 

Met oranje zijn de trefwoorden gemarkeerd die acht of meer keer in verschillende 
interviews voorkomen.   
Blauwe markeringen hebben de trefwoorden  die acht of meer keer voorkomen,  
maar niet in acht verschillende interviews. 

 
Personalia 

      cultuur   levenb.ach  opleiding 
       personalia  ziektebeeld zorggesch. 
      

 

Methodiek      afronding bellen  benoemen 
emailen  faseren  fotomethode 
gedicht  maskers maken terugblik

 uitstapje verhaalmethode verkenning 
wandelen 
 

Achtergrond informatie achterg.info bijbelmethode filosofie 

 
   Delen    betrokkenvraag  meedenken  uitwisseling  

wedervragen  
 

   Directief   advies geven  antwoord  directief  
doelgericht  invullen  leiden  
luisteren  ordenen  stappen    
 

Geen antwoord  geen antwoord  niet weten  open gesprek  
vragen  

 
Viering   herdenk.dienst  meditatie  ritueel  

stilteruimte  verkondiging  viering  
 
 

Domein 
Conditie     diepte   eigen mogelijkh. mogen  

nu  presentie  ruimte 
subject  tijd  waardigheid 

 
Categorie     ethiek  maatschappij geestelijke nood 

levensbesch. zingeving 
 

   Mens    mens  existentie identiteit  
 

Vragen   levensvragen pers.vragen  geloofsvragen 
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Kwestie Humaniteit   alledaags alleen  alles 
      dood  dromen  fouten doktoren 
      geheim  geluk  leven 
      lijden  mens  oorlog 
      opname  pijn  politiek 
      psychose rouw  schaamte 
      schuld  verlatenheid vertr.kwestie 
 

Identiteit   boosheid depressief egoïsme 
      familie  gen  hobby’s 
      huisdier  kinderloosheid masker 
      misbruik moeilijkheden nutteloosheid 
      reizen  relaties  scheiding 
      suïcide  thuis  verslaving 
      vrienden vroeger  werk 
      ziekte 
 

Spiritualiteit   angsten  bekering boete 
      duivel  gebed  gebod 
      geest  geest.welzijn geloven 
      god  hoop  jezus 
      koninkrijk spiritualiteit toekomst 
      veiligheid vergeving ziel 
      zin 
 
 

Kwaliteiten GV     betrouwbaar  consistent  contact door gv 

       eerbiedig evangeliseren  geruststellend  
       gesprekspartner intimiteit  opbeurend  
       overig gv solidair  spiegelend   
       reëel   roeping   rustig  
       terughoudend  toenaderend  verantw.lijk 
       vrijheid   verzorgd  voorbeeld  
       zorgvuldigheid  zweverig  
 

   Aanvaardend   aanvaardend  bemoedigend belangeloos 
       geduldig niet oordelend  ongeduldig  
       openhouding respecterend  serieus nemen 
       toegankelijk toenaderend  uitnodigend  
       veroordelend   
 

   Duidelijk & durvend  concreet  duidelijk  durvend 
 

   Empathisch   aandachtig  betrokken  dichtbij  
       empathisch  
 

   Makkelijk   makkelijk  ombekommerd  ongedwongen  

  
Negatief   afkeurend  afstandelijk  angstig  

       gewelddadig  hautain   kwetsend  
       naïef  omzeilend  onbetrouwbaar  
 

   Sturend   raadgevend  richtinggevend  tegengas  
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       trekkend  weerwoord  

Vriendelijk   aardig  vriendelijk  warm 
 

Wijs & ervaren ervaren   evenwichtig  inspireren 
integer   wijs  

 

Interactie     bidden  bijstaan  doorbreken 
drempel eerbied  helpen 
herinneren houvast  interesse 
ontspannen troost  trouw 
veilig  zelfde term. 
 

   Aanvaardend   respect  vertrouwen 
 

   Band    band/klik wederkerig 
 

   Empathisch   aandacht begrijpen 
 

   Gelijkwaardig   erkenning gelijkwaardig herkenning  
 

   Negatief   afdwalen belasting gespannen sfeer 
       ongelijkwaardig moeizaam niet doelgericht 
       niet fijn  van slag 
 

   Typering   therapie type overig zorg 
 

   Vrij    vrij  vrijheid  vrijplaats 
 

   Waardering   belangrijk fijn  goed 
       prettig  waardering  warmte  
       welkom  zwaar     
 

Geestelijk verzorger  
Deskundigheid    autoriteit  deskundigheid geschiktheid 
 

IDGV      idgv  geslacht  humor  
       leeftijd  levensb   lichamelijkheid 
 

Betiteling    aanspreekvorm  ambt   betiteling  
     introductie  

 

 Ordening     aanleiding deelnemers doel 
grensbewaking lengte  locatie 
onderwerp ordening  periode  
sturing  taakprofiel 
 

Begeleiding     begeleiding bijstaan  geestel.voeding 
       groepswerk individueel 

 

Bereikbaarheid   agenda gv  bereikbaarheid  frequentie  
initiatief   
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Zelfverstaan  
Emoties     allergie   boos  irritatie 

teleurgesteld tevreden verdrietig 
verraden 

 

Angstig   angstig   benauwd  betrapt  
zenuwachtig  

 

Resultaat     begrip  godsbeleving heling 
       leren luisteren ondersteuning oplossing 
       opluchting relativeren resultaat overig 
       stilstaan  troost  uiting emoties 
       verdieping verwerken verzoenend 

 
   Inzicht    betekenis geven inzicht  naam geven 
       verheldering verrijking 
  

   Motivatie   inspiratie kracht  motivatie 
       nieuwe moed oriëntatie perspectief 
 

   Positief gevoel   goed gevoel pos.gedachten 
 

   Rem    afremming bevrijding minder angst 
       pijnvermindering 
 

   Rust    acceptatie kalmering/rust 
 

   Zelfbeleving   dichter bij zelf  zelfverstaan zelfvertrouwen 
 

Werkwoorden    aangeven denken  durven 
leren  volhouden zoeken 

 

Blootstellen   blootstellen  openstaan  participeren  
verbreken  v.mezelf houden uitproberen 

 

Zelf      eigen  predispositie  zelfbeleving  
zelfverheldering 

  
 

Multidisciplinariteit    afstemming gv van buiten multidis. 

       positie   
 
 

Weescodes      bijbel  cliëntenraad niemand 

       seksualiteit  


