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L E V E N S V E R H A A L  
C E N T R A A L

3 0  O K T O B E R  2 0 1 9

LEVENSVERHAAL CENTRAAL

• Windesheim Zwolle

• Reliëf Woerden

• Driezorg Zwolle

• Saxenburgh Groep/’t Vlierhuis Ommen e.o.

• IJsselheem Kampen/Zwolle/Hasselt

• ZorgTrainingsCentrum Zwolle

• VIAA Zwolle

• Menso Alting MBO Zwolle

• Deltion College Zwolle

• Landstede MBO Zwolle

Deze presentatie bevat een selectie van de presentaties die gehouden zijn op het afsluitend 
symposium van het project Levensverhaal Centraal, deel II op 30 oktober 2019.

Deelnemende organisaties aan LCII zijn:
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INHOUD
1. Handle me with care – tekeningen van Esmee Seebregts, bij 

verhaal-theater van Pauline Seebregts en Jopie Jonkers

2. Het project LCII in vogelvlucht door Thijs Tromp

3. Presentatie PLG-1 Driezorg, vormgegeven door Miranda Hekman.

Levensverhaal Centraal II 3

HANDLE ME WITH CARE

Levensverhaal Centraal II 4

Een verhaal in vier bedrijven, geïnspireerd door de zelfportretten van William 
Utermohlen. 

Geschreven en uitgevoerd door Pauline Sebregts
Beelden geschilderd door Esmee Seebregts
Zang en harpbegeleiding door Jopie Jonkers

Naar een idee van Thijs Tromp
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HET PROJECT LEVENSVERHAAL 
CENTRAAL, II

Levensverhaal Centraal II 6

Door Thijs Tromp
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Levensverhaal Centraal II 7

DOEL

Vanuit aandacht voor 
het levensverhaal

op zoek naar wie de 
ander is

en wat voor haar of hem 
van betekenis is.

Als een bijdrage aan 
persoonsgerichte zorg

Op naar een humane 
zorgpraktijk

Levensverhaal Centraal II 8
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M A R T I N  B U B E R
( 1 8 7 8 - 1 9 6 5 )

Levensverhaal Centraal II 9

Ik – het (beheersing)
Ik – jij (contact)

VOOR GES CHIEDEN IS

Opbrengsten Levensverhaal Centraal, deel I:

• Verhalend perspectief is een andere manier 
van kijken

• De Verhaalcirkel als instrument

Levensverhaal Centraal II 10
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Levensverhaal Centraal II 11

VOOR GES CHIEDEN IS

Opbrengsten Levensverhaal Centraal, deel I:

• Verhalend perspectief is een andere manier 
van kijken

• De Verhaalcirkel als instrument

• De zorg wordt menselijker

• Geeft meer voldoening aan zorgverleners

• Mantelzorgers blij met aandacht voor hun 
familielid.

Levensverhaal Centraal II 12
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NIEUWE VRAGEN VOOR LC II
– Hoe neem je je collega’s mee in dit verhalende perspectief?

– Hoe kunnen we de resultaten verbreden naar andere organisaties?

– Hoe kunnen we borgen in de cultuur en structuur van de zorg?

– Kunnen we de verhaalcirkel niet verrijken? Nu betekenis toch te eenvoudig 

als leuk / niet-leuk. 

– Hoe leg je de biografische informatie vast?

– Hoe meten en verantwoorden we de kwaliteit in termen van verhalen in 

plaats van cijfers?

– Betrek het onderwijs!
Levensverhaal Centraal II 13

DE ONDERZOEKSLIJNEN

Werkgroep 
Theorie (PM)

Werkgroep 
verfijning en 

implementatie

Werkgroep 
Onderwijs

Levensverhaal Centraal II 14
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WERKGROEP VERFIJNING & 
IMPLEMENTATIE
• Vier locaties: IJsselheem, Driezorg, 

‘t Vlierhuis

• Actie-onderzoek middels Professionele 
LeerGroep [PLG]:

– in kaart brengen

– kritisch analyseren

– verbetervoorstellen

– uitproberen

– evalueren

– structureel inbedden.

• Door professionals zelf,

• Op hun eigen werkplek

-> Eigenaarschap

-> Duurzaamheid

Levensverhaal Centraal II 15

FASERING

1. Verhalend perspectief

2. Verfijning van betekenis

3. Implementatie

Extra: een inleefsessie in ht zorgethisch lab van het ZorgTrainingsCentrum.

Levensverhaal Centraal II 16
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OPBRENGSTEN

BEWUST WORD IN G, 
ATTITUDE EN 
VA ARDIGHEDEN

• Anders kijken kost meer tijd dan je denkt.

“We zitten veel vaster aan het probleem-
oplossingsmodel dan we dachten.”

• Eenmaal de knop om, ga je echt heel anders 
naar bewoners kijken. 

“Ik vraag me nu steeds af: wat betekent dit voor 
de bewoner. Als iemand steeds naar buiten wil, 
dan denk ik nu niet: hoe leid ik haar af, maar: 
wat betekent buiten eigenlijk voor haar?”

Levensverhaal Centraal II 18
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• De ervaring in het ZTC heeft sterk geholpen bij 
bewustwording

“Omdat ik geen aandacht kreeg, ging ik om aandacht 
vragen. Harde geluiden maken, tikken op de tafel, en zelfs 
medebewoners lastig vallen. Dat zijn dus geen 
symptomen van dementie, maar het gevolg van een 
gebrek aan aandacht.”

• De zorg wordt menselijker

“Je maakt echt contact. Dit merk ik ook in het contact 
met bewoners over levensverhalen. Het contact wordt 
wederkerig. Dat is belangrijk ook voor je eigen 
werkplezier en motivatie.”

Levensverhaal Centraal II 19

BEWUST WORDIN G, 
ATTITUDE EN 
VA ARDIGHEDEN

MOGELIJKHEDEN 
VAN DE 
ZORGPRAKTIJK

• Niet standaard werken met de verhaalcirkel. Er 
zijn veel meer mogelijkheden. Benut en 
bevorder ieders creativiteit.

“Ik ben gewoon met familie en meneer gaan 
zitten en ben begonnen over het levensverhaal. 
Dat was zo’n bijzonder gesprek. Dat gaan we 
vaker doen.”

• Het gaat om meer dan alledaagse zingeving, 
maar ook om existentiële zingeving.

“Als iemand graag helpt met huishoudelijke 
taken, dan denk ik niet alleen ‘dat vindt ze leuk’, 
maar ik denk dan: zou ze dit vroeger ook gedaan 
hebben? Is dit wie ze is? Hoe kan ik dat 
bevorderen?”

Levensverhaal Centraal II 20
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• Focus niet op het problematische, maar probeer ook 
het zinvolle leven te ondersteunen

“Als je met meneer gaat wandelen, wil hij altijd zijn jas 
open doen. Dat probeerden we te voorkomen, zodat hij niet 
ziek zou worden. Zijn dochter vertelde dat hij vroeger graag 
buiten in zijn blote bast werkte. Nu laten we de jas lekker 
fladderen in de wind…”

• Probeer bij iedere bewoner een typering te geven van 
wie hij of zij is, het eigene, het bijzondere.

“Als mevrouw wakker wordt, moet ze altijd óf naar school, 
óf ze is in de oorlog. Dat zet het wassen en aankleden 
onder druk. Nu denk ik: dit is haar, ten voeten uit en blijf ik 
rustig bij haar op bed zitten, tot ze wat gekalmeerd is.” 

Levensverhaal Centraal II 21

MOGELIJKHEDEN 
VAN DE 
ZORGPRAKTIJK

ZORGCULTUUR

• We moeten als collega’s elkaar niet 
discussiëren over of ‘aandacht’ ten koste gaat 
van het ‘echte werk’. 

“Zorg er als team voor dat je het eens bent over 
het belang van verhalend werken. Durf er tijd 
voor te maken en gun elkaar die ruimte.”

• Verhalend werken lukt alleen als je ook in je 
team open over je eigen verhaal durft te zijn.

“Het delen van persoonlijke verhalen in het team 
helpt om ook belangstellend te zijn naar het 
verhaal van bewoners. Maar dat blijft lastig.”

Levensverhaal Centraal II 22

21

22



11-11-2019

12

• Gebruik de momenten die er nu zijn om meer 
persoonsgericht te werken:

– Intake

– Bewonersbespreking

– MDO

– Familiegesprekken

• Maak ruimte in het elektronisch zorgdossier om (veel) 
meer over het verhaal van de bewoner te vermelden 
en over hoe je de identiteit van de bewoner kunt 
ondersteunen.

• Zorg dat leidinggevenden de visie van verhalend 
werken delen.

Levensverhaal Centraal II 23

ZORGCULTUUR

ADVIEZEN VOOR IMPLEMENTATIE

• Collega’s informeren en enthousiast maken via:

– Nieuwsbrieven

– Presentaties

– Scholing

– Intervisies

– Standaard deelname aan het ZTC

• Alle teams moeten eigenlijk zo’n PLG volgen. Je snapt dan van binnenuit 
waarom het zo belangrijk is.

• Het elektronisch zorgdossier aanpassen: veel meer vanuit het levensverhaal 
benaderen en niet allen via probleem-doel-handeling-evaluatie.

Levensverhaal Centraal II 24
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NIEUWE VRAGEN

PRIVACY VERANTWOORDEN VAN 
KWALITEIT MET BEHULP VAN 

VERHALEN IN PLAATS VAN 
VRAGENLIJSTEN.

Levensverhaal Centraal II 25

WERKGROEP ONDERWIJS

Menso Alting MBO 
– Interactieve 

blended learning 
module

Landstede – Stage-
opdracht rond de 

verhaalcirkel

Windesheim –
Drie workshops over 

feit en betekenis

Viaa – Module 
verhalend werken 

[verhaalcirkel]

Zorgethisch lab 
van het ZTC – Het 
eigen levensverhaal 
in de inleefoefening.

Deltion – under 
construction

Levensverhaal Centraal II 26
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Levensverhaal 
Centraal

Van feiten naar betekenis

Driezorg

Locatie De Venus en 

De Kievitsbloem

HET ZIJN DRUKKE DAGEN IN DE ZORG

Wassen
Aankleden

Huisartsen bellen
Mondzorg

Hulp geven bij toiletgang
Medicijnen delen
Maaltijden delen

Steunkousen aandoen
En nog veel meer……..

ER IS ALTIJD GENOEG TE DOEN!
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Dat valt ook de bewoners op:

“Ze zijn de hele dag met me 
bezig,

maar niemand heeft me echt 
gezien….”.

Maar de tijden 
veranderen,

we leren dat het 
belangrijk is te 

luisteren en ons te 
verdiepen in de 

mensen voor wie 
we zorgen.
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We willen een aantal ervaringen delen 
met jullie, die wij hebben gehad, door te 

luisteren en door respectvol 
nieuwsgierig te zijn naar het 

levensverhaal van de bewoner met 
behulp van de verhalencirkel.

Vroeger had ik altijd geurzakjes in 
mijn kast hangen, nu is het 1 grote 

bende, ik schaam me dood….
Ik voel me niet thuis
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Verhalencirkel

betekenis

feiten

Eigen regie kwijt

Confrontatie met 
de lichamelijke 
achteruitgang

Schaamtegevoel

Mevr. kan het 
huishouden niet meer 

zelfstandig doen.

Mevr. wil graag dat haar 
kasten netjes zijn.

We kwamen 
erachter dat mevr. 
veel waarde hecht 
aan een 
opgeruimde 
woonplek. Vroeger 
was mevr. elke dag 
bezig met het 
huishouden, alles 
moest spik en span 
zijn.
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Nu zorgen we 
ervoor dat de 
kamer en de kasten 
netjes zijn, mevr.  
houd de regie en 
samen kijken we 
wat er nog moet 
gebeuren.

Mevr. voelt zich 
weer thuis in 
haar eigen huis.

Een verjaardag betekent gezelligheid, taart eten, kadootjes, familie 
om je heen en je staat in het middelpunt van de belangstelling.
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Maar geldt dit voor iedereen?

Verhalencirkel

betekenis

feiten

Ze voelde zich 
niet geliefd

De herinnering doet haar 
teveel pijn

Ze voelde zich 
overgeslagen

De ouders van mevr. wilden 
haar verjaardag niet vieren 

Verjaardagen geven geen 
fijne herinneringen
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Door respectvol nieuwsgierig te zijn 
en door te luisteren naar het 
levensverhaal van mevr. kwam naar 
voren wat het met mevr. deed en 
werd in overleg met mevr. besloten 
om haar  verjaardag niet te vieren.
Dit voelde goed voor mevr.

Help Zorg 
voor mij Dank

Briefjes op de deur
Een schreeuw om hulp
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Verhalencirkel

betekenis

feiten

Gemis van zijn 
vader

Vergeten jullie mij 
niet!

Voelt zich in de 
steek gelaten

Vader liet het gezin in de 
steek toen hij nog jong was

Dhr plakt briefjes 
op zijn deur

Door je te verdiepen in het levensverhaal van dhr
en je er bewust van te zijn wat hij in zijn verleden 

heeft meegemaakt, begrijp je dhr beter en snap je 
waarom hij deze briefjes plakt. Je kunt beter 

inspelen op de beleving van dhr.

Een luisterend oor en laten merken dat je dhr niet 
vergeet, maakt dat er minder onrust is bij dhr.

Dhr voelt zich begrepen.
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Wel blijven 
liggen hoor!

Verhalencirkel

betekenis

feiten

Mevr. maakt zich ongerust 
om haar zonen en wil 

daarom niet slapen

Mevr. voelt zich 
gefrustreerd en boos 

door onbegrip

Mevr snapt niet waarom 
ze steeds weer naar bed 

gebracht wordt

Mevr. wil niet slapen, 
loopt veel op de gang.

Haar zonen gingen vroeger vaak 
uit, wat niet altijd zonder 

problemen verliep
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Door te luisteren naar wat mevr. vertelt en 
door te vragen, kunnen we inspringen op de 

behoefte van mevr. 
Er is een stoel bij de lift gezet, mevr. kan 

daar gaan zitten wanneer ze niet kan slapen.
Zij kan in de gaten houden wie er binnen 

komt en dat stelt haar gerust.
Na een tijdje is mevr. moe en wil  weer naar 

bed terug.

Mevr. voelt zich rustig en fijn.

Wat hebben we geleerd 
door het werken met 
levensverhalen en de 

verhalencirkel?
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We kijken allemaal door een andere bril, 
namelijk die van onszelf.

En die is aardig gekleurd.
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We hebben geleerd om 
stil te staan bij de normen 

en waarden van de 
bewoner en niet  je eigen 

normen en waarden te 
projecteren op de ander.

Neem het gedrag van een bewoner 
serieus, ga samen met je team 

onderzoeken waardoor dit gedrag komt 
en bespreek dat met elkaar. 
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Wij willen bereiken dat 
collega’s openstaan voor 

veranderingen in hun eigen 
handelen. Dat ze  geïnspireerd 
zijn en zin hebben om aan de 

slag te gaan met de 
betekenissen achter de feiten. 

Aandacht voor het 
levensverhaal verbetert het 

contact met en de zorg voor de 
ouder wordende mens.
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Want zeg nu 
zelf, 

zo’n glimlach 
willen we  toch

elke dag!

Einde
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