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Ontwikkelingspsychologie: Ego-integriteit sessie 1 

1. Inleiding 
 
Ego- integriteit: Met een goed en voldaan gevoel kunnen terugkijken op je levensloop en het 
accepteren van tegenslagen. 
- Ouderen: Velen zijn op gelukkigste periode van hun leven maar ook een deel is eenzaam, 

neemt veel medicijnen (2e doodsoorzaak na hartfalen is zelfmoord). 
 

Ø Ego-integriteit ó wanhoop:  
- Verlies van kennissen, fysieke beperking, incompetentiegevoel 
+     Veel vrije tijd, relativeren, veel kennis, intense relaties, emotieregulatie  
 
Ø Video zelfbeeld van de ouderen: Velen vonden zichzelf nog mooi en goed voor hun 

leeftijd, anderen hadden het er moeilijker mee en kijken zichzelf minder graag aan. 
Ø Eigen onderzoek bij eigen grootouders: Velen pessimistischer en eenzaam maar ook 

velen die nog van het leven genieten. 
 

2. Theorie 
 
Ø Theorie van Erikson is universeel: Voor alle culturen maar kan wel verschillen 
Ø Erikson: 
- Een Noor die in Duistland geboren is, hij zat op een Joodse school als Noors kind 
- Deense vader en joodse moeder, maar vader niet gekend => moeder hertrouwt met 

joodse arts 
 

Ø Levenslooptheorie: 8 fasen, 8 ontwikkelingstaken voor de ego-groei 
- Psychosociale theorie: Over het individu 
- Ontwikkelingsperspectief: Alle fasen zijn gecorreleerd ( ze hangen samen en hebben 

effect op elkaar). 
- We moeten alle fases overlopen om te komen tot een groei. 
-  Er moet een crisis overtroffen worden, die oplossing zorgt voor een egokracht. 
- Wanneer men de crisis niet kan overtreffen zorgt dit voor moeilijkheden. 

 
ð Psychologen keken op een andere manier naar psychologische klachten, eerst was 

alles gericht op reductie, door Erikson wou men kijken naar de ontwikkeling van de 
personen. =>  Waar staat men in het leven? 
 

ð Erikson had een vrouw Johanna, zij is lang blijven leven en heeft een negende fase 
ingevoegd= immobiele fase  

 
o Immobiele fase: Soms opname en fysiek slecht MAAR toch positief: Ze vinden 

een zintuigelijke bevrediging : horen, kijken, ruiken en zien. 
ð Het is niet zwart-wit 
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3. Volwassenheid 35-65 jaar 

 
Ø Generativiteit (positief) je blijft groeien als persoon: De goesting hebben om van 

betekenis te zijn voor anderen. :  
- Dingen doorgeven, die je belangrijk vindt (bv: visies, zorg, waarden),niet enkel mensen 

maar ook aan dieren 
- Pro-sociaal zijn: inzitten met anderen, niet enkel zorgen voor jezelf => evenwicht met 

jezelf en anderen. 
- Mentorrol: Betekenisvolle dingen doorgeven aan andere generaties. (Bv opa tegenover 

kleinzoon).  
- Gezonde balans: Tussen zelfzorg en groeien omgeving 

 
Ø Stagnatie (negatief):  
- Gemis aan betrokkenheid 
- Geen richting naar waar men naar toe wilt 
- Weinig uitdaging 
- Geen groei en evolutie 

ð  Depressie, leegheid, doelloosheid, gevoelens van apathie 
 

4. Ego-integriteit versus wanhoop 
 
Ø Het is 1 van de moeilijkste fases: 
- Toekomstperspectief is minder.  
- Hun grootste deel van het leven ligt in het verleden, maar beperkt deel in toekomst. 
- Cruciale levensfase om het mooi te kunnen beëindigen 

 
Ø Ego-integriteit: Acceptatie en integratie met het verleden en proberen een blik te 

hebben op de toekomst ook al zit je op het einde van je leven. 
- Finaal accepteren 

 
Ø Carrière:  
- Geen duidelijke rol meer in de maatschappij omdat we het meeste belang hechten aan 

studies en werk, als dit wegvalt zorgt het voor moeilijkheden. Er komen nu andere rollen 
zoals zorgen voor kleinkinderen =( voldoening).  
 

- Men blijft ook langer werken.  
ð Bv: Leerkrachten die op pensioen gaan mogen soms terug gaan werken of 

inspringen. 
ð Bv: president Amerika wordt desondanks leeftijd nog verkozen. 

 
Ø Meer beroep op innerlijke kracht=> veerkracht. 
-  Het is niet evident om dingen met je lichaam te doen. Veerkracht is belangrijk. 
- Ouderen krijgen veel aandacht voor wat er heeft plaatsgevonden in het verleden DUS 

Verleden is peiler van hun identiteit, maar het is nog niet gevormd, het stopt nog niet, 
men kan nog ontwikkelen. 
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- “ Terugblikken op voorbije ervaringen is niet spelen met herinneringen het is 
reconstrueren van een affectief geladen levensoverzicht. Jezelf terugvinden en 
beoordelen.” => Je levensverhaal 

- Autobiografie schrijven: Neerschrijven en andere generaties helpen. Mensen zijn heel 
open en eerlijk 
 

5. Vragen en kenmerken 
 
- Wat heeft mijn leven betekend en wat is mijn impact op de wereld? 
- Wat heb ik zelf betekend? Mag ik er trots op zijn, ben ik hier tevreden in? 
- Wat moet ik nog inhalen? Moet ik spijt hebben? Heb ik nog de mogelijkheden toe 

 
 

Ø Kenmerken ego-integriteit:  
- Tevredenheid over verwezenlijkingen 
- Sereniteit 
- Mildheid 
- Psychosociale maturiteit 
- Innerlijke vrede en harmonie 
- Acceptatie van successen en mislukkingen 
- Aanvaarding van het leven zoals het gegeven is 
- Doodsaanvaarding 
- Gevoel van volledigheid 
- Veel wijsheid: Gevoelens worden niet ontweken, maar ze worden er niet door 

overmeesterd. => Gevoelens horen er bij en er zijn negatieve ervaringen maar ze mogen 
niet overmeesteren. 
 

Ø Verantwoordelijkheid voor het verleden: Het kan losgelaten worden. 
- Als de balans tussen positieve en negatieve belevingen goed is, is men minder bang van 

de dood. 
 

Ø Kenmerken Wanhoop:  
- Gemiste uitdagingen 
- Piekeren 
- niet kunnen loslaten  
- het gevoel hebben dat je niet alles in je leven hebt kunnen bereiken en je hebt geen tijd 

voor het nog in te halen.  
- Innerlijke onrust 
- Geen afstand kunnen nemen 
- Verbitterd en woede 
- Ontc-goocheling 
- ‘ de jeugd van tegenwoordig’: De gevoelens van binnenin wordt geuit naar de jongere 

generatie. 
- Doodsangst: staat centraal 

 

ð Iemand die ego-integriteit heeft is positiever, iemand met wanhoop is negatief 
MAAR ze kunnen allebei ook soms eens negatief of positief zijn. 
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6. Alle Kenmerken op een rijtje 
 

1) Ego-integriteit: 
- Aanvaarding: Op een goede manier met het verleden omgaan. 
- Wijsheid: Men heeft geleerd uit hun leven en is er wijzer van geworden. 
- Geleerd uit het leven: Je hebt tegenslag gehad maar je hebt er uit geleerd. 
- Dankbaarheid: Dankbaar met wat je hebt gehad in het leven. 
- Trots-fierheid: je bent trots op wat je hebt bereikt. 
- Tevredenheid: Je kan met een goed gevoel terugkijken naar je leven. 
- Betekenis-zinvol: Je hebt een betekenis kunnen geven aan je leven. 
- Sereniteit-Mildheid: hoe je bent tegenover jezelf en anderen. 
- Trouw aan oorsprong: fier op je jeugd en vanwaar je komt. 
- Innerlijke rust: Niet in strijd zijn met jezelf. 
- Visie: Je hebt nog doelen. 
- Relativeren: kunnen nadenken over het leven. 
- Gunstige levensbalans: Je hebt zowel negatieve als positieve ervaringen aan je leven. 
- Visie: Hoe je je toekomst inziet. 
- Willen reflecteren: De moeite doen om na te denken over je leven. 
- Proactief en groei: willen verder gaan met je leven 
- Doodsaanvaarding: ok zijn met de dood 

 
 

2) Wanhoop 
- Ontgoocheling: Ontgoocheld in hoe je leven is uitgedraaid.  
- Teleurstelling: Teleurgesteld in hoe je leven is gegaan. 
- Verloren kansen: Je hebt sommige dingen niet gedaan dat je wel kon doen. 
- Frustratie: Je bent boos op jezelf. 
- Angst voor uitdaging: Je durft geen uitdagingen meer aan te gaan want het is te laat. 
- Onrechtvaardigheid: Het leven is niet eerlijk geweest. 
- Slachtoffer: Anderen hebben het beter gehad. 
- Ontevredenheid: Je bent niet tevreden met hoe je verleden is geweest. 
- Onomkeerbaarheid: Je wilt je verleden veranderen maar het kan niet meer. 
- Gelatenheid: Je bent moedeloos. 
- Woede: Je bent boos op alles en iedereen. 
- Minachtging naar andere: Je hebt afkeer naar anderen. 
- Onder de mat vegen: Onbespreekbaar houden of helemaal niet opbiechten 
- Doodsangst: Je bent bang voor de dood. 

 
ð Oefeningen kunnen maken 

 
Ø De kern: Iedereen heeft goede en negatieve dingen meegemaakt maar hoe ga je er mee 

om? Aanvaard je het of is er onomkeerbaar spijt en kan je het niet aanvaarden? 
- Het is geen zwart-wit verhaal: 1 persoon heeft vele scenario’s. = genuanceerd verhaal 
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7. Herinnering ophalen 
 

Ø Balans opmaken en tot een positief eind brengen door herinneringen op te halen. 
- Achteruitkijken om weer vooruit te kunnen kijken 
- Bewaren en versterken van eigen identiteit 

ð Zekerheid en veiligheid neemt toe 
ð Ze voelen zich verbonden 

- Het komen tot inzicht en groei 
- Ontwikkelen identiteit 
- Bereiken generativiteit (=positiviteit) 

ð Door bv: Schrijven als therapie 
 

Ø Video over levensverhalen Nederland 
- Vertelkring: vertellen en luisteren naar verhalen 

ð Samen reflecteren over het leven en bijleren. Niet piekeren. 
 

8. Uitkomsten ego-integriteit   
= Waarom bespreken we het?  
 
- Mensen die zich ego-integer opstellen voelen zich beter, zijn opener en willen nog 

nieuwe uitdaging aangaan. Ze zijn competent en minder depressief door het betere 
zelfbeeld. 

- Onderzoek tijdens corona: De mensen die langs de kant van ego-integriteit zaten konden 
beter omgaan met de corona crisis. 
Psychologisch welzijn 

- Coherentie voel: Samenhang van je leven 
- Welbevinding en gezondheid 
- Accepteren van het verleden die zorgen voor lagere scores van depressie. 
- Wie tevreden terugblikt op het leven moet zich niet meer bewijzen en is rustiger. 

 
 

9. Voorspellers 
Ø 8 fasen hangen samen: Wie een crisis op jonge leeftijd kan doorstaan die is weerbaarder 

voor een crisis op latere leeftijd. 
- Voorspellers die ook invloed hebben: Generativiteit, vertrouwen, intimiteit, identiteit, 

autonomie 
- Intrinsieke doelen: Status, populariteit, geld=> bepalend voor bereiken ego-integriteit 

 
10. Meetinstrumenten 

Ø Diepte-interview: face2face gesprek met een doel en specifiek onderwerp. 
- Gestructureerd met aantal thema’s en vragen die altijd aan bod kome. 

ð Expertise voor nodig om verdiepende vragen te stellen 
 

- Voordelen diepte-interview: 
ð Interactie, doorvragen, flexibiliteit, nuancering, diepgang, eigenheid, een verhaal 

- Nadelen diepte-interview: 
ð Verlaten van het thema, subjectiviteit, herkenbaarheid, duur, expertise nodig, rol 
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Ø Vragenlijsten: Gesloten kwantitatieve vragen en open kwalitatieve vragen. (Bv: Schaal 
van 1 tot 5) 
 

- Voordelen vragenlijst: Groot bereik, objectiviteit, anonimiteit, éénduidige antwoorden, 
representativiteit, praktisch 

- Nadelen vragenlijst: Geen interactie, geen doorvraging, sociale wenselijkheid 
 
 

Ontwikkelingspsychologie: Ego-integriteit sessie 2 
 

1. Oefeningen maken 
 
Ø Het leven is geen zwart-wit verhaal. Niet enkel wanhoop of ego-integriteit. 
- De dagen verschillen (dipjes) 
- 1 persoon= vele scenario’s (veel ego-integriteit op carrièrevlak, maar wanhoop in hun 

liefdesleven. Of omgekeerd,..) 
 
ð Proberen achter de woorden van de mensen betekenis zoeken. Niet bij de eerste 

woorden conclusies trekken. 
 

2. Achterhalen van oefeningen 
 
Ø Misleiden van zinnen 
- “Er waren tegenslagen” 
- “Ik had wat ik moet hebben” 
- “Het is moeilijk en zwaar geweest” 
- “Ik heb veel genot en geluk gehad” 
- “Er waren vreugdevolle momenten en weinig tegenslagen” 
- “Er waren gemiste kansen “ 

ð Het gaat om het vervolg van de zinnen. 
 

Ø Wat wel juist is 
- “Het is een zware rit geweest, MAAR ik zou het opnieuw doen” 
- “Er waren gemiste kansen MAAR ik zou nu op dezelfde manier reageren” 
- “Ik had een goed leven MAAR ik zou het niet opnieuw doen” 
- “De negatieve gebeurtenissen uit mijn leven waren betekenisvol en daardoor kan ik ze 

aanvaarden. 
- “Achteraf gezien was het allemaal niet zo erg MAAR het speelde heel erg door in mijn 

leven. 
ð Het gaat om de nuance 

- Gaat het om aanvaarding? 
- Gaat het om een onaanvaarde spijt? 

 
- Ego integriteit: Elementen uit het verleden die de persoon meeneemt als een stuk 

identiteit. 
 
- Wanhoop: Elementen uit het verleden die de persoon heeft, willen ze vergeten, 

aanvaarden ze niet en piekeren erover. 
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- Willen mensen hun leven anders zien moesten ze het opnieuw kunnen doen? 

ð JA: Wanhoop (niet tevreden en voldaan) 
ð NEE: Ego-integriteit (tevreden en lessen geleerd) 

 
3. Verschillende scenario’s (casussen) 

 
Ø CASUS 1 (Marianne) 

 
DE KERNTHEMA’S 

- Familiemens (goede band met haar man, kinderen en kleinkinderen) 
- Zelfstandige zaak=> faillissement 
- Dood van haar man 
- Pensioen van haar man 

 
ð Ego-integriteit:  

• Trotsheid en verwezenlijkingen door de geboorte van haar kind 
(volledigheid=> zorgt voor haar identiteit) 

• Duidelijke identiteit: Impact en belang dat het heeft gehad op haar leven. 
Mocht ze die dingen niet hebben meegemaakt zou ze een heel ander 
persoon zijn. ( ze ziet de zinsvolle betekenis uit haar leven) 

• Betrokkenheid en zin na het pensioen: Ze maakt er iets positief van dat ze 
tijd heeft voor haar kleinkinderen.  

• Haar man: Compleetheid, fierheid, tegenover haar man (empathie) 
• Aanvaarding van haar lichaam: Vrede en harmonie (ze heeft haar lichaam in 

eigen handen= tegengestelde van hulpeloosheid). 
• Therapie: Tevredenheid over haar man en nog steeds verbondenheid aan die 

relatie zonder spijt. Hulp zoeken=> actieve houding aannemen. 
MAAR: Ook hulpeloosheid, gebrek aan zingeving, onrecht dat haar man 
dood is. Was ze niet teveel afhankelijk aan haar man? 
 

ð Wanhoop:  
• Onrechtvaardigheid (slachtofferrol) tegenover ouders 
• Innerlijke onrust (nog niet verwerkt=> hulpeloosheid) 
• Gemiste kansen: ‘wat als ‘ 
• Verbittering en ontgoocheling door het faillissement en de dood van haar 

man. 
• Geen oplossing met haar ouders (woede en haat gevoelens tegenover hun) 
• Geen zin meer in niets=> eenzaamheid 
• Moeilijk te accepteren 
• Gemiste kansen, spijt en ontgoocheling dat ze die reis niet meer heeft 

kunnen doen. 
 

=>> CONCLUSIE: Nog geen heldere conclusie. Teveel onduidelijkheden. We hebben 
nood aan meer verdieping. 
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4. Verhelderende en verdiepende vragen 

 
Ø De vragen: 
- Doorvragen op bepaalde thema’s en levensdomeinen 
- Verheldering bij te beknopte antwoorden (met feiten weten we niets) 
- Stil staan en in vraag stellen van het “perfecte plaatje” 
- Stil staan en in vraag stellen van het “somber plaatje” 
- Uitdiepen cliché antwoorden (“je kan het leven niet veranderen”, “het is wat het is”) 
- Link maken naar de impact op het verdere leven 
 
=>>CONCLUSIE na de verhelderende vragen: Balans neigt tegenaan de wanhoop 
- Veel grijstinten 
- Geen aanvaarding 
- Spijt 
- Harde emoties 
- MAAR ook wel een paar zaken van ego-integriteit 

 
5. Valkuilen 

 
Ø Belang doorvragen 
- Waarde oordeel interviewer 
- Zwart-wit visie 
- Emotionele verwerkingstijd (geef het wat tijd en geduld en het komt goed..) 
- Context van de persoon (wat hebben ze al meegemaakt) 
- Beknopte antwoorden  
- Het perfecte plaatje 
- Somber verhaal 
- Oppervlakkige positieve mentale herkadering (Het is niet omdat je het met mooie 

woorden en quotes kan zeggen dat ze het daarom echt zo vinden en verwerkt hebben) 
 

Ø CASUS 2 ( live interview van een man) 
 
DE KERNTHEMA’S 

- Studententijd 
- Oorlogstijd 
- Lichamelijke veranderingen 
- Het priesterschap 
- Toekomst  

 
ð Ego-integriteit: 

• Studententijd in leuven 
• Slimme koppen samen zorgt voor blik op de wereld (Internationaal) 
• Groei en ontwikkeling 
• Nieuwsgierig 
• Geen spijt 
• dankbaarheid 
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ð Wanhoop 
• Hij had niet echt een keuze 

 

- Uitgebreider: 
ð Oorlogstijd 

• Stop kindertijd 
• Onuitwisbare beelden op het netvlies en angst 
• Geloof heeft hem geholpen 
• Ruime blik op de mensheid 
• Verbondenheid van gezin en verdienen 
• Ik zal het nooit kunnen verwerken 
• Ik ben een ander mens geworden 

ð Lichamelijke veranderingen 
• Hij kan ermee omgaan 
• Geen angst voor de dood 
• Dankbaarheid 
• Wel bezorgdheid en hij geeft toe dat hij moet afscheid nemen 

ð Toekomst 
• Familie als geschenk 
• Nog actief in de maatschappij 
• Het beste moet nog komen 
• Ik ben tevreden met wat ik heb gehad 
• Concrete plannen maar als hij ze niet kan uitvoeren is dat ok 

ð Priesterschap 
• Dwaalspoor 
• Gemiste kansen (vrouwen en kinderen) 
• Beperkingen door de kerk 
• Wel een mooi leven ondanks de beperkingen 
• Ik heb veel voor anderen kunnen doen door het christendom 

ð Toekomst 
• Bezorgdheid voor volgende generaties door minder geloof 
• Hij heeft alle vertrouwen in de volgende generatie 
• Geen beschuldigde vinger 
• Luistert en prijst de jongeren 

 
=>> CONCLUSIE: Ego-integriteit ondanks enkele wanhoop-elementen door oorlog. 

 

ð EXAMEN: 
- 3 verschillende blaasjes met de thema’s. Wij nemen 1 reeks vragen en lossen deze op. 
- Multiple choice vragen. 


