
Linking-Zin 
 

Waar gaat het over? 

Linking-Zin is een onderzoek over ondersteuning van thuiswonende burgers op het gebied van 

zingeving. Zingeving is datgene wat we doen en ervaren waardoor ons leven betekenis krijgt. Bij 

ingrijpende situaties, zoals verandering van gezondheid, verlies van naasten, of bij een terminale 

ziekte kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen. Voorbeelden daarvan zijn: Hoe kan ik een 

zinvolle dag beleven? Kan ik nog waardevol zijn voor anderen? Normaa

zelf een manier om met deze vragen om te gaan, bijvoorbeeld door iets te doen of door te praten 

met een vertrouwd persoon. Soms kunnen burgers en hun naasten hierbij extra ondersteuning 

gebruiken.  

Het onderzoek Linking-Zin richt zich op deze situaties waarin er meer ondersteuning nodig is. Wat 

hebben burgers dan precies nodig en hoe kan dit gerealiseerd worden? Het onderzoek wordt 

uitgevoerd door onderzoekers en studenten van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool 

Rotterdam i.s.m. drie netwerken in de regio’s Rotterdam, Zuid

De doelgroep van dit onderzoek zijn thuiswonende mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de 

palliatieve fase en hun naasten. 

Wat is het doel van het onderzoek?

Doel van het onderzoek is om, in de drie regio’s, het aanbod aan ondersteuning t.a.v. zingeving af te 

stemmen op de behoefte van mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase en hun 

naasten. 

Hoe vindt het onderzoek plaats?

Linking-zin is een actieonderzoek. In actieonderzoek wordt er samen met de praktijk onderzocht en 

tegelijkertijd wordt gewerkt aan de verbetering van die praktijk. Het onderzoek bestaat uit 

gesprekken (‘interviews’), zowel individueel als in groepsverband. Ook zullen onderzoekers aa

zijn bij bijeenkomsten (‘observaties’). Daarnaast zijn er werkbijeenkomsten waar gewerkt wordt aan 

verbetering van de praktijksituatie.

Wat kunt u bijdragen? 

U kunt bijdragen door in gesprek te gaan met de onderzoekers en uw ervaringen te delen. De 

interviews gaan over uw persoonlijke en/of professionele ervaringen met ondersteuning bij 

zingevingsvragen. Wij staan open voor uw suggesties wat er nodig is om het aanbod aan 

ondersteuning af te stemmen op wat mensen nodig hebben. Wij vragen uw toestemmin

interviews, en om deze op audio op te nemen en te gebruiken voor het onderzoek. 

Hoe wordt er met uw gegevens omgegaan?

Alle gegevens worden op een beveiligde omgeving onder een code opgeslagen door Hogeschool 

Rotterdam volgens de geldende wetg

van pseudoniem voorzien. 

 

 

 

 

 

Zin Informatie over het onderzoek

Zin is een onderzoek over ondersteuning van thuiswonende burgers op het gebied van 

zingeving. Zingeving is datgene wat we doen en ervaren waardoor ons leven betekenis krijgt. Bij 

pende situaties, zoals verandering van gezondheid, verlies van naasten, of bij een terminale 

ziekte kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen. Voorbeelden daarvan zijn: Hoe kan ik een 

zinvolle dag beleven? Kan ik nog waardevol zijn voor anderen? Normaal gesproken vinden mensen 

zelf een manier om met deze vragen om te gaan, bijvoorbeeld door iets te doen of door te praten 

met een vertrouwd persoon. Soms kunnen burgers en hun naasten hierbij extra ondersteuning 

zich op deze situaties waarin er meer ondersteuning nodig is. Wat 

hebben burgers dan precies nodig en hoe kan dit gerealiseerd worden? Het onderzoek wordt 

uitgevoerd door onderzoekers en studenten van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool 

s.m. drie netwerken in de regio’s Rotterdam, Zuid-Hollandse eilanden en West Brabant. 

De doelgroep van dit onderzoek zijn thuiswonende mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de 

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

het onderzoek is om, in de drie regio’s, het aanbod aan ondersteuning t.a.v. zingeving af te 

stemmen op de behoefte van mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase en hun 

Hoe vindt het onderzoek plaats? 

erzoek. In actieonderzoek wordt er samen met de praktijk onderzocht en 

tegelijkertijd wordt gewerkt aan de verbetering van die praktijk. Het onderzoek bestaat uit 

gesprekken (‘interviews’), zowel individueel als in groepsverband. Ook zullen onderzoekers aa

zijn bij bijeenkomsten (‘observaties’). Daarnaast zijn er werkbijeenkomsten waar gewerkt wordt aan 

verbetering van de praktijksituatie. 

U kunt bijdragen door in gesprek te gaan met de onderzoekers en uw ervaringen te delen. De 

interviews gaan over uw persoonlijke en/of professionele ervaringen met ondersteuning bij 

zingevingsvragen. Wij staan open voor uw suggesties wat er nodig is om het aanbod aan 

ondersteuning af te stemmen op wat mensen nodig hebben. Wij vragen uw toestemmin

interviews, en om deze op audio op te nemen en te gebruiken voor het onderzoek. 

Hoe wordt er met uw gegevens omgegaan? 

Alle gegevens worden op een beveiligde omgeving onder een code opgeslagen door Hogeschool 

Rotterdam volgens de geldende wetgeving. Bij verwerking van uitspraken in publicaties worden deze 

Informatie over het onderzoek 

Zin is een onderzoek over ondersteuning van thuiswonende burgers op het gebied van 

zingeving. Zingeving is datgene wat we doen en ervaren waardoor ons leven betekenis krijgt. Bij 

pende situaties, zoals verandering van gezondheid, verlies van naasten, of bij een terminale 

ziekte kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen. Voorbeelden daarvan zijn: Hoe kan ik een 
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zelf een manier om met deze vragen om te gaan, bijvoorbeeld door iets te doen of door te praten 

met een vertrouwd persoon. Soms kunnen burgers en hun naasten hierbij extra ondersteuning 

zich op deze situaties waarin er meer ondersteuning nodig is. Wat 

hebben burgers dan precies nodig en hoe kan dit gerealiseerd worden? Het onderzoek wordt 

uitgevoerd door onderzoekers en studenten van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool 

Hollandse eilanden en West Brabant. 

De doelgroep van dit onderzoek zijn thuiswonende mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de 

het onderzoek is om, in de drie regio’s, het aanbod aan ondersteuning t.a.v. zingeving af te 

stemmen op de behoefte van mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase en hun 

erzoek. In actieonderzoek wordt er samen met de praktijk onderzocht en 

tegelijkertijd wordt gewerkt aan de verbetering van die praktijk. Het onderzoek bestaat uit 

gesprekken (‘interviews’), zowel individueel als in groepsverband. Ook zullen onderzoekers aanwezig 

zijn bij bijeenkomsten (‘observaties’). Daarnaast zijn er werkbijeenkomsten waar gewerkt wordt aan 

U kunt bijdragen door in gesprek te gaan met de onderzoekers en uw ervaringen te delen. De 

interviews gaan over uw persoonlijke en/of professionele ervaringen met ondersteuning bij 

zingevingsvragen. Wij staan open voor uw suggesties wat er nodig is om het aanbod aan 

ondersteuning af te stemmen op wat mensen nodig hebben. Wij vragen uw toestemming voor deze 

interviews, en om deze op audio op te nemen en te gebruiken voor het onderzoek.  

Alle gegevens worden op een beveiligde omgeving onder een code opgeslagen door Hogeschool 

eving. Bij verwerking van uitspraken in publicaties worden deze 
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Nog vragen? 

Als u nog vragen heeft, stel deze dan aan de onderzoeker. 

(projectleider): s.h.a.hupkens@hr.nl

Mocht u interesse hebben om geïnterviewd te worden,

 

• Katja van der Linden, e-mail 

• Joke de Koeijer, e-mail inzzetten@gmail.com

 

Zij zijn als actieonderzoeker en co

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten

publicaties/zorginnovatie/samenhang

 

 

   

 

 

 

Zin Informatie over het onderzoek

Als u nog vragen heeft, stel deze dan aan de onderzoeker. Of stuur een mailtje naar Susan Hupkens 

s.h.a.hupkens@hr.nl 

Mocht u interesse hebben om geïnterviewd te worden, dan kunt u contact opnemen met:

mail c.j.p.h.van.der.linden@hr.nl of telefonisch 06

inzzetten@gmail.com  of telefonisch 06-27167795. 

Zij zijn als actieonderzoeker en co-actieonderzoeker verbonden aan het project Linking

Voor meer informatie kunt u terecht op deze website:  

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-

publicaties/zorginnovatie/samenhang-in-zorg/linking-zin/project/#flex. 

Informatie over het onderzoek 

Of stuur een mailtje naar Susan Hupkens 

dan kunt u contact opnemen met: 

telefonisch 06-10894741  

27167795.  

actieonderzoeker verbonden aan het project Linking-Zin.  


