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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
In deze LWP ga je ontdekken wat het belang is van het delen van levensverhalen en 
betekenis kunnen geven aan wat je hoort en ziet. Hieronder staan een aantal reacties en 
voorbeelden uit de praktijk waarbij duidelijk wordt dat verhalen en hieraan betekenis geven 
van belang is. 
 
Voorbeeld 1: 
Mevrouw B. is 90 jaar en zit als een klein meisje te huilen, met haar hoofd op haar armen. Ze 
vertelt met dikke tranen dat ze als kind haar vader heeft gevonden die zelfmoord heeft 
gepleegd. Vroeger is daar nooit met haar over gesproken. 
 
Voorbeeld 2:  
‘Mijn collega en ik zijn naar de afscheidsdienst geweest van mevrouw W. We hoorden daar 
verhalen over haar leven, hoe haar kindertijd was geweest in dat grote gezin, de vele 
verhuizingen, hoe ze haar geluk vond bij haar man, haar plezier met de kinderen, maar ook 
haar gedrevenheid voor de politieke partij waar ze lid, en later plaatselijk bestuurslid van 
werd. We zaten er met grote belangstelling naar te luisteren, maar ook met dubbele 
gevoelens: deze informatie is voor ons te laat gekomen. Wat hadden we dat graag eerder 
geweten, en er met haar zelf over kunnen praten.’ 
 
Voorbeeld 3: 
‘Meneer van ’t H. is zijn leven lang vrachtwagenchauffeur geweest. Hij hield van het vrije 
leven, maar ook van muziek en films (de Dikke en de Dunne). Meneer ligt nu soms de hele 
dag in bed. 
Hoe belangrijk is vrijheid nu voor hem, en muziek en vrachtwagens? Dat moeten we gaan 
uitproberen. Misschien met truckertijdschriften.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1 Opdracht samengevat 
 

LWP Levensverhaal centraal Kerntaak en 
werkproces 

Plan 
1. Lees de reader goed door zodat je een beeld krijgt van de opdracht. 
2. Bekijk de werkprocessen die horen bij deze LWP, waar wil jij aan 
werken om een stap te zetten naar beroepsbekwaam? 
3. Noteer in bolletje één een leerdoel waar jij mee aan de slag wil 
tijdens het werken aan deze LWP.  
 

B-K1-W1 
B-K1-W4 
B-K1-W6 
 
P3-K1-W1 
P6-K1-W1 
P6-K1-W4 

Do 
Opdracht 1: eigen levenslijn  
Levenslijn en verslag van bestuderen levenslijn.  
Opdracht 2: luisteren en stimuleren tot vertellen. 
eigen verhaal delen met een ander en luisteren naar het verhaal van 
een ander.  
 
Opdracht 3: Verhaalcirkel inzetten bij client 
Methode verhaalcirkel inzetten tijdens een gesprek met client.  
 
 
 
 
 
 
Opdracht 4: Reflectie 
Reflectie schrijven over het uitvoeren van gesprek met verhaalcirkel.  

 
B-K1-W1 
B-K2-W1 
 
B-K1-W1 
 
 
 
 
B-K1-W1 
B-K1-W6 
P3-K1-W1 
P6-K1-W1 
P6-K1-W4 
 
B-K2-W1 

Check 
Leerdoelen checken, reflecteren over proces en product in bolletje drie. 
 
Act 
Feedback verwerken in bolletje vier. Nieuw aandachtspunt of leerdoel 
opstellen in het verder ontwikkelen tot beroepsprofessional.  

 

 
 
 
 



 

1.2 Resultaat 
Door het werken aan deze LWP heb jij straks kennis van persoonlijke levensverhalen van 
cliënten en hoe dit kan worden benut in de begeleiding van de cliënt. Dit is brede kennis die 
in het kwalificatiedossier terug te vinden is onder profiel (persoonlijk) begeleider 
gehandicaptenzorg. Uiteraard is deze kennis ook van belang voor (persoonlijk) begeleider 
specifieke doelgroepen. Door het oefenen met de verhalencirkel, zowel in het Zorg 
TrainingsCentrum (hierna ZTC) als in je eigen omgeving, werk jij aan gespreksvaardigheden 
en betekenis geven aan het verhaal van de ander.  
 
1.3 Rol 
Deze LWP wordt aangeboden in de tweede fase van jouw opleiding Maatschappelijke zorg. 
Dit houdt in dat er basiskennis en basisvaardigheden aanwezig zijn die binnen deze lwp 
toegepast kunnen worden. In deze TWIXX die horen bij deze LWP zit veel ervaringsleren, dat 
betekent dat je leert door zelf te doen en te ervaren. Dit vraagt een open houding en 
nieuwsgierigheid naar nieuwe ervaringen.  
TWIXX die aangeboden worden zijn: 
_M@-TWX Narratief werken 
_M@-TWX Verhaalcirkel 
 
1.4 Individueel of samenwerken 
Je werkt zowel individueel als samen binnen deze LWP. Opdracht 1 maak individueel, 
opdracht voer je in tweetallen uit maar maak jij je eigen verslag. Opdracht drie en vier zijn 
ook individuele opdrachten. Binnen de verschillende TWIXX die bij deze LWP passen heb jij 
medestudenten nodig om de vaardigheden en houdingsaspecten te oefenen en te ervaren.  
 
1.5 Afronding  
Aan het eind van de LWP lever jij een verslag in met daarin: 
- je eigen levenslijn en verslag over welke betekenis jij geeft aan ervaringen. 
- een reflectie van het vertellen van je eigen verhaal aan de ander en het luisteren naar 

het verhaal van een ander.  
- een ingevulde verhaalcirkel en observatieformulier met feedback. 
- Reflectie van het gebruiken van verhaalcirkel.  
  



 

Hoofdstuk 2 Plan Do Check Act 
 
2.1 Plan 
Voor je aan de slag gaat met deze LWP is het belangrijk dat jij je goed oriënteert op de 
opdrachten en het geheel van de LWP en bijbehorende TWIXX. 
 
1. Lees de reader goed door zodat je een beeld krijgt van de opdracht. 
2. Bekijk de werkprocessen die horen bij deze LWP en bedenk waar aan wil werken om een 
stap te zetten naar beroepsbekwaam. 
3. Noteer in bolletje één een leerdoel waar jij mee aan de slag wil tijdens het werken aan 
deze LWP.  
 
2.2 Do 
 
Opdracht 1 Eigen levenslijn maken 
In deze opdracht ga je een eigen levenslijn maken. Je denkt na over belangrijke 
gebeurtenissen in je leven. Verhalen geven betekenis aan de wereld om ons heen. Jouw 
eigen verhalen vormen de basis van je identiteit en individuele zingeving. Het zegt iets over 
wie jij nu bent. In deze opdracht ga je je eigen levenslijn tekenen. Door terug te kijken op je 
leven ontdek je mogelijk thema’s die steeds terugkeren, zie je een lijn in je leven. Het kan 
helpen in het helder krijgen hoe jij op bepaalde gebeurtenissen hebt gereageerd en hoe dit 
jouw karakter en leven vorm heeft gegeven.  
 
*Deze opdracht is een vereiste om deel te mogen nemen aan de inleefsessie die in het 
zorgtrainingscentrum plaatstvindt.  
 
Stap 1: 
Ga op een rustige plek zitten en neem een kwartier tot een half uur de tijd om terug te 
kijken op je leven. Wat zijn hoogte punten, dieptepunten en stabiele perioden? Denk niet 
alleen aan de momenten die jij je bewust herinnert maar neem ook die gebeurtenissen mee 
waar je over gehoord hebt. Bijvoorbeeld dat je als baby in het ziekenhuis hebt gelegen met 
een infectie.  
Schrijf de gebeurtenissen op in steekwoorden en verdeel ze in drie levensgebieden:  

- Relatie,  
- Gezondheid (lichamelijk en geestelijk) 
- Studie/werk.  

Schrijf naast de grote mijlpalen ook kleine momenten op. Dat kan gaan over iets wat je las 
en waar je over na bent gaan denken, een opmerking die thuis of op school steeds herhaalt 
werd (bv ‘meer dan je best kun je niet doen’), een bijzondere of ‘toevallige’ ontmoeting.  



 

Stap 2 
Geef elke gebeurtenis een cijfer. Bij cijfer één hebt je het als een hele nare gebeurtenis 
ervaren, bij cijfer tien was het een hele positieve, fijne gebeurtenis.  
 
Stap 3 
Teken op een vel papier een horizontale lijn van links naar rechts. Links komt je geboortejaar 
te staan en rechts het huidige jaartal. Verdeel de lijn in het aantal levensjaren of per vijf jaar. 
Kies voor elk levensgebied een kleur bijvoorbeeld geel voor relaties, rood voor gezondheid 
en blauw voor studie/werk.  

- Zet voor elke gebeurtenis die onder levensgebied relatie valt een stip op de 
levenslijn. Nare ervaringen komen onder de lijn, positieve ervaringen komen boven 
de lijn. Verbind de stippen met elkaar. 

- Zet voor elke gebeurtenis die onder levensgebied gezondheid valt een stip op de 
levenslijn. Ook hier geldt dat elke gebeurtenis met cijfer één tot en met vijf onder de 
lijn komt en cijfers van zes tot tien boven de lijn komt te staan. Verbind deze stippen 
met elkaar. 

- Zet voor elke gebeurtenis die onder levensgebied studie/ werk valt een stip op de 
levenslijn. Verbind deze stippen met elkaar. 

 
Stap 4 
Je hebt nu een levenslijn gemaakt en gaat deze bestuderen aan de hand van de volgende 
vragen. Maak hier een verslag van.  

- Wat valt op? Zie je patronen? Lijnen die samen op en neer gaan? Lijnen die juist uit 
elkaar lopen? 

- Wanneer je kijkt naar de negatieve gebeurtenissen, kun je dan iets vertellen over hoe 
het kwam dat jij je zo rot voelde? 

- Heb je iets geleerd van de negatieve ervaringen die je meegemaakt hebt? 
- Hoe ben je door de negatieve gebeurtenissen heen gekomen? 
- Zijn er gebeurtenissen die je nu nog belemmeren? 
- Wanneer je kijkt naar je hoogtepunten, wat valt je dan op?  
- Wat maakte dat je deze gebeurtenis zo positief ervaren hebt? 
- Kun jij een conclusie trekken uit de plezierige periodes? 
- Kun jij een centraal thema ontdekken in je levenslijn? 

 
Bron:  
https://www.confront.nl/artikelen/55-loopbaanbegeleiding-je-levenslijn/  
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/oefeningen-voor-meer-betekenis-maak-een-
levenslijn/  
 
 

https://www.confront.nl/artikelen/55-loopbaanbegeleiding-je-levenslijn/
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/oefeningen-voor-meer-betekenis-maak-een-levenslijn/
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/oefeningen-voor-meer-betekenis-maak-een-levenslijn/


 

Opdracht 2 Luisteren en stimuleren tot vertellen 
Je hebt een eigen levenslijn gemaakt en hierbij aan de hand van vragen bekeken wat de 
gebeurtenissen op jouw levenslijn voor jou betekenen en hoe dit jou gevormd heeft tot de 
persoon die jij nu bent.  
Voor deze opdracht ga je in tweetallen jullie levenslijnen met elkaar delen. Vertel over de 
gebeurtenissen die je op je levenslijn hebt getekend en vertel hierbij het verhaal.  
Luister naar het levensverhaal van de ander. Luister goed naar het verhaal van de ander!  
Stel open en geïnteresseerde vragen die het vertellen op gang brengen en houden. Let 
daarbij op dat je geen ‘waarom’ vragen stelt maar je vragen vooral begint met waar, 
wanneer, hoe, en toen?  
 
Je hebt nu zelf je levensverhaal verteld.  
Geef de persoon die geluisterd heeft feedback op zijn gespreks-, en luistervaardigheden. 
Welke vragen hielpen om verder te vertellen, welke vragen blokkeerde je meer en sloten 
niet aan bij wat jij vertelde?  
Wat heb je in houding gezien en ervaren waardoor jij makkelijk of juist moeilijk uit je 
woorden kwam? 
 
Je hebt het levensverhaal van een ander gehoord. ‘Wat denk jij dat van betekenis is voor 
degene van wie je het verhaal hebt gehoord?’  
Je gaat het gehoorde levensverhaal analyseren zoals je ook je eigen verhaal bestudeerd 
hebt. Verwerk in een verslag de onderstaande vragen. 

- Wat valt op in het verhaal van de ander? Zie je patronen? Lijnen die samen op en 
neer gaan? Lijnen die juist uit elkaar lopen? 

- Wanneer je kijkt naar de negatieve gebeurtenissen, kun je dan iets vertellen over hoe 
het kwam dat hij/zij zich zo rot voelde? 

- Wat kan de ander geleerd hebben uit de negatieve gebeurtenissen? 
- Hoe is de ander door de negatieve gebeurtenissen heen gekomen?  
- Wanneer je kijkt naar de hoogtepunten, wat valt je dan op?  
- Wat maakt volgens jou dat deze gebeurtenis zo positief ervaren zijn? 
- Kun jij een conclusie trekken uit de plezierige periodes? 
- Kun jij een centraal thema ontdekken in de levenslijn van de ander? 

 
Vertel de ander wat jij hebt ontdekt in haar of zijn verhaal en wat je denkt dat voor die ander 
van betekenis is. Leg die naast de eigen analyse van de ander. Bespreek de overeenkomsten 
en verschillen. Wat valt je op bij de verschillen? Wat zeggen die verschillen over jouw manier 
van kijken, over jouw bril waarmee je het levensverhaal van de ander bekijkt? Wat heb je 
geleerd van de ander? Wat heeft de ander van jou geleerd?’  
 
Schrijf een reflectie over het vergelijken van elkaars bevindingen van de verhalen.  



 

Opdracht 3 Verhalencirkel inzetten bij client.  
Voorwaarde voor deze opdracht: Je hebt de TWIXX Verhaalcirkel gevolgd.  
 
Je gaat een gesprek voeren met cliënt/ zorgvrager en zet tijdens dit gesprek de verhaalcirkel 
in. Deze opdracht mag je op stage uitvoeren of in je eigen omgeving met een persoon uit je 
netwerk, familie, buren, kennissen etc.  
 
Voorbereiding 

- Bereid je voor op een ‘echt’ gesprek, drie kwartier durend, met een zorgvrager die je 
zelf kent op je stage/ werk.  

- Betrek bij je voorbereiding je werkbegeleider/ iemand anders bij wie je met deze 
opdracht terecht kan. 

- Leg de ‘Verhaalcirkel’ - methode uit. Overleg of er een mantelzorger / familielid bij 
aanwezig kan zijn, bedenk hoe je de voorbereidingen moet treffen, de gang van 
zaken bij een gesprek volgends de werkvorm ‘Verhaalcirkel’ enzovoort.  

- Zorg dat er een observant bij het gesprek is, zodat jij feedback ontvangt over je 
toepassing van verhaalcirkel. 

 
Uitvoering: 
1. Voer je het gesprek volgens de methode ‘Verhaalcirkel’.  
2. Na afloop vraag je aan de zorgvrager hoe hij/zij dit gesprek heeft ervaren. 
3. Ook vraag je aan de observant haar of zijn observaties met je te bespreken. Zie 

bijlage voor observatievragen.  
 
Je levert voor deze opdracht de ingevulde verhaalcirkel in, waarbij je rekening houdt met de 
privacy van de ander (AVG wetgeving) én de ingevulde observatie.  
  
  



 

Opdracht 4 Reflectie  
Je hebt in een gesprek de verhaalcirkel toegepast en daarmee geoefend om aandacht en 
belangstelling voor de persoon te hebben. Dit is de essentie van ons bestaan: gezien willen 
worden! Om van de ervaring te leren ga je in deze opdracht een reflectie schrijven over het 
gesprek dat he gevoerd hebt. Reflecteren kan op verschillende manieren. Je bent gewend 
aan de STARR reflectie. In deze opdracht ga je een (mogelijk) nieuwe reflectiemethode 
gebruiken. Doel is dat jij in de spiegel kijkt en terugdenkt aan je eigen handelen, lichamelijke 
reactie en gedachten om vervolgens de stap te zetten om dit te onderzoeken en er wat van 
te leren.  
 
Vooraf:  
• Wat hoopte je voorafgaande aan dit gesprek te bereiken? 
• Had je leerdoelen bedacht? Zo ja, welke?  
• Van welke aandachtspunten was jij jezelf vooral bewust? 
• Waar verheugde jij je op? Waar zag je tegenop? Wat leek je moeilijk? 
 
En verder: 
A. Je kiest 2 momenten uit waarop de zorgvrager iets vertelde dat voor haar of hem 
belangrijk leek te zijn.  
 
B. Beschrijf er bij hoe je hebt gereageerd, liefst woordelijk, en hoe je je hebt gedragen / 
wat je deed. Een moment dus waarvan het van belang kan zijn dat je het analyseert, omdat 
het veel zegt over jou. Je beschrijft het moment waarover je wilt nadenken. Beschrijf dit 
duidelijk en volledig. 
 
C. Beschrijf wat je voelde op deze 2 door jou gekozen momenten. Er kunnen meer 
gevoelens tegelijk gevoeld worden. Bijvoorbeeld irritatie, maar ook verlegenheid, 
tevredenheid, onmacht of ergernis aan jezelf. 
 
D. Beschrijf je lichamelijke reacties. Wat voelde je met je lichaam? Werd je warm, 
voelde je je hart extra snel kloppen, kreeg je een rode kleur, zweethanden enz. 
 
E. Beschrijf je gedachten. Wat dacht je? Dat is wat anders dan wat je voelde! Wat zijn 
jouw eerste gedachten met betrekking tot de vraag over wat de zorgvrager vertelde/ 
belangrijk vond? Kon je jouw eigen gedachten, overtuigingen of je waarden parkeren/ er niet 
aan denken? Kon je accepterend en respectvol reageren, ook al sta jij er anders tegenover? 
Merk je daarbij ook een grens? Hoe wil je daarmee omgaan?  
 
 
 



 

F. Onderzoek nu deze ervaring; 
a. Hoe kijk je op dit moment terug; Welke oordelen of meningen heb je over je 

gedrag? 
b. Kun je ontdekken waar je gedrag door veroorzaakt wordt? (opvoeding, 

ervaringen e.d.) 
c. Hoe had je je willen gedragen? Wat had je – achteraf bekeken – (liever) willen 

zeggen en doen. Waarom gedroeg je je niet zoals je eigenlijk zou willen? 
 
G. Nu ga je actie ondernemen! Formuleer hoe je verder wilt /welke nieuwe doelen je 
wilt nastreven met wat je tijdens deze reflectie hebt ontdekt.  
 
 
2.3 Check 
Het is tijd om je proces en product te checken. Heb je alles uitgevoerd en vooral hoe is het 
verlopen, hoe heb jij het ervaren? Je bent in deze LWP vooral bezig geweest met 
ervaringsleren, oefeningen, ervaren, doen. Tijd om stil te staan en te checken wat dit je 
opgeleverd heeft. Bekijk bij bolletje één je opgestelde doel(en) en reflecteer in bolletje drie 
over de manier waarop jij aan de doelen hebt gewerkt.  
Beschrijf in de reflectie uitvoering het gehele proces, neem daarin de opdrachten van de lwp 
mee én de oefeningen die je in de TWIXX aangeboden hebt gekregen zoals ZTC.  
 
 
2.4 Act 
Je hebt tijdens het proces feedback ontvangen, van een medestudent over het luisteren 
naar zijn of haar verhaal, bij de uitvoering van de inleefsessie bij het ZorgTrainingsCentrum 
(ZTC) en bij het uitvoeren van de Verhaalcirkel. Verzamel al je feedback en verwerk dit bij 
bolletje vier. Noteer welk nieuw leerdoel of aandachtpunt jij meeneemt in de ontwikkeling 
naar beroepsprofessional.  



 

 



Docentenbijlage - opbouw LWP Levensverhaal centraal 

Wanneer:  In fase twee 
Tijd:  60 uur   
Wie:  PBGZ, PBSD     
Werkproces: B-K1-W1, B-K1-W4, B-K2-W1, P3-K1-W1, P6-K1-W1, P6-K1-W4. 
 
Inleiding 
In deze LWP gaan studenten aan de slag met verhalend werken en zetten hierbij een methode in die 
ontwikkeld is binnen project groep Levensverhaal centraal. In 2016 is het project Levensverhaal 
Centraal uitgevoerd door het Lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van de Christelijke 
Hogeschool Windesheim en Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Mocht je meer willen 
weten over levensverhaal centraal en de verhaalcirkel dan is het eindrapport op te vragen bij RV 
Onderwijs.  

Bij het aanbieden van deze LWP is het van belang goed na te denken over de volgorde van 
opdrachten uit LWP en de bijbehorende TWIXX. De twee TWIXX die aangeboden worden zijn 
ondersteunend en misschien zelfs wel voorwaardelijk om de opdrachten in de LWP te kunnen 
maken. Met name binnen de TWIXX wordt er veel ingezet op ervaringsleren, of te wel veel oefenen 
met elkaar, ervaren en doen. Door deze oefeningen en ervaringen kunnen studenten zich 
voorbereiden op de opdrachten in de LWP en deze uitvoeren.  
De opdrachten in de LWP kosten niet veel tijd, de meeste tijd zal zitten in het ervaren en oefenen en 
dit komt in de TWIXX naar voren.  

Hieronder een schema met een mogelijke opbouw.  

Opbouw LWP Inhoud 
Start LWP, oriënteren en lezen reader. (Plan) Reader LWP 
TWIXX Narratief werken • Kennis maken met verhalend werken 

door opwarmoefeningen en 
verwerkingsopdrachten 

• Theorie levenslijn 
 

Opdracht 1 Reader LWP 
Opdracht 2 Reader LWP 

grote ruimte waar studenten zich kunnen 
afzonderen om veilig met de ander in gesprek te 
kunnen.  

TWIXX Verhalend werken • Theorie verhaal cirkel 
• Oefeningen verhaalcirkel 
• Inleefsessie in zorg trainingscentrum 

(voorwaarde om deel te nemen aan 
inleef sessie is dat opdracht 1 uit LWP 
gemaakt is) 

• Nabespreking ervaring inleefsessie 
Opdracht 3 Reader LWP 
Opdracht 4 Reader LWP 

 

 

 



 

Opdracht 1 
Je ziet in de opbouw dat studenten eerst een TWIXX ‘Narratief werken’ volgen voor zij de opdrachten 
over de levenslijn maken. Het is geen wet van meden en perzen maar in de TWIXX wordt de student 
meegenomen in het belang van verhalend werken en zullen zij met oefeningen ervaren welke 
vaardigheden zij nodig hebben voor het werken met levensverhalen.  
De theorie geeft uitleg over de levenslijn en hoe de student dit voor zichzelf kan maken. 

Opdracht 2 
In deze opdracht gaan studenten in tweetallen verhalen van hun levenslijn delen. Goed om hierin te 
kijken welke faciliteiten er nodig zijn om dit veilig te laten verlopen. Hebben studenten ruimte om in 
een eigen hoekje te zitten zonder afgeleid te worden door andere? 

Mogelijk is er behoefte aan nabespreken of hulp van LWP begeleider om gesprek te stimuleren.  

Opdracht 3 
Voor deze opdracht uitgevoerd kan worden is het handig dat studenten de TWIXX over verhalen 
cirkel hebben gehad. In deze TWIXX wordt er gebruik gemaakt van ZTC waar een inleefsessie plaats 
vindt. In overleg met ZTC gaan studenten oefenen in het gebruiken van de verhaalcirkel. De groep 
wordt in tweeën gesplitst en de ene helft leeft zich in en ondergaat het gesprek. De andere helft 
gebruikt de verhaalcirkel om de inleefstudent aandacht en belangstelling te tonen.  
Voor het inleven is het van belang dat de student zo dicht mogelijk bij zijn eigen verhaal blijft. 
Hiervoor is het dus van belang dat de levenslijn gemaakt is en de student ook nagedacht heeft over 
de betekenis van zijn of haar levensverhaal. Vandaar dat er een voorwaarde wordt gesteld aan het 
meedoen van de inleefsessie.  

Opdracht 4 
Voor het reflecteren wordt er gebruik gemaakt van een proces analyse. Een manier van reflecteren 
die wat dieper ingaat op gedachten, gevoelens en reacties tijdens een gekozen situatie. Ook hierin 
komt terug dat studenten uitgedaagd worden om na dit onderzoek betekenis te geven aan de 
gedachten, gevoelens. Mogelijk een reflectiemethode die nog wat uitleg nodig heeft. 



TWIXX Verhaalcirkel



Introductie 

• Persoonlijke aandacht

• Twee filmpjes waarin aandacht voorop staat.



Doelen

Aan 
het 
einde 
van de 
TWIXX:

Kan de student benoemen wat de verhaalcirkel 
inhoudt;

Kan de student de doelen van de verhaalcirkel 
benoemen;

Heeft de student o.a. bij het zorgtrainingscentrum 
geoefend met het inzetten van de verhaalcirkel;

Heeft de student voldoende kennis en vaardigheden in 
huis om de verhaalcirkel in eigen praktijk in te zetten. 



Belang van 
persoonlijke 
belangstelling



Methode: verhaalcirkel

Verhaalcirkel wordt gekenmerkt door een 
eenvoudige opzet

• de ander/ bewoner/ cliënt / zorgvrager staat 
centraal; haar of zijn verhaal is het 
uitgangspunt 

• jij als zorgverlener luistert goed naar de feiten, 
vraagt door om het verhaal goed te kunnen 
interpreteren 

• en je gaat vervolgens, samen met de 
zorgvrager, op zoek naar de betekenis van die 
verhalen en ervaringen. 



Belangrijke 
doelen 
verhaalcirkel

De zorgverlener:
Toont oprechte 

belangstelling voor de 
zorgvrager

Luistert naar 
belangrijke thema’s 
waardoor er meer 
begrip ontstaat, 
eventueel gevolgd 
door acties die 

kunnen bijdrage aan 
welzijn zorgvrager.

Geeft de zorgvrager 
tijdens dit gesprek de 
ervaring dat deze als 
individu en waardevol 

persoon gezien 
wordt.



Let op:

• het gaat in de eerste plaats om de heilzame werking van 
aandacht en belangstelling voor de persoon. Inzicht in 
gedrag is niet de hoofdmotief voor het gesprek.



Luisteren…



Verhaalcirkel



Twixx verhaalcirkel

Bijeenkomst 2



Introductie



Doel voor 
vandaag

• Oefenen met gespreksvaardigheden luisteren, samenvatten en 
doorvragen en houdingsaspect respectvolle nieuwsgierigheid



Aandachtspunten 
voor 

gespreksleider
10 tips in reader, ervaren, oefenen, doen!



Twixx verhaalcirkel

Bijeenkomst 3



Introductie 

• Wat hebben we tot nu toe besproken?

‐ Belang persoonlijke aandacht

‐ Opzet verhaalcirkel

‐ Tips gespreksleider



Doel

Aan het einde van de TWIXX:

• Kan de student benoemen 
wat de verhaalcirkel inhoudt

• Kan de student de doelen 
van de verhaalcirkel 
benoemen

• Heeft de student bij het 
zorgtrainingscentrum 
geoefend met het inzetten 
van de verhaalcirkel. 

• Heeft de student voldoende 
kennis en vaardigheden in 
huis om de verhaalcirkel in 
eigen praktijk in te zetten. 



Oefenen verhaalcirkel



Evalueren 

Wat ging er goed in het gesprek, waar liep je tegenaan? 

Hoe heeft de zorgvrager (B) het gesprek ervaren? 

Is doel van verhaalcirkel (oprechte belangstelling, 
luisteren naar belangrijke thema’s, ervaring gezien te 
worden als individu en waardevol persoon) behaald? 

Welke vragen zijn er ontstaan bij het gebruik van de 
verhaalcirkel?

Welk leerpunt neem je mee naar ZTC?



Afsluiting 

Volgende bijeenkomt in ZTC

Tijdens de oefening in het ZTC met de Verhaalcirkel 
kun je aantonen 

in hoeverre je:

 oprechte belangstelling kunt tonen

 luistert naar de voor de client belangrijke thema’s, 

 de client de ervaring geeft gezien te worden als 
individu en als  waardevol persoon

 eventueel actiepunten / goede tips kunt noteren 
voor de begeleiders, zorgverleners of mantelzorgers



Twixx Verhaalcirkel

Bijeenkomst 5



Introductie 
Terugblik ervaringen bij ZTC



Reflecteren 



Afsluiting en evaluatie TWIXX

Aan 
het 
einde 
van de 
TWIXX:

Kan de student benoemen wat de verhaalcirkel inhoudt

Kan de student de doelen van de verhaalcirkel 
benoemen

Heeft de student o.a. bij het zorgtrainingscentrum 
geoefend met het inzetten van de verhaalcirkel.

Heeft de student voldoende kennis en vaardigheden in 
huis om de verhaalcirkel in eigen praktijk in te zetten.



Docentenbijlage – TWIXX Verhaalcirkel 

Wanneer:  leerfase 2 Periode: 2 
Tijd:  minimaal 10 uur  
LWP:  Levensverhaal centraal  
Theorie: Reader Verhaalcirkel MBO uitleg. 
Werkproces:    
Voorkennis:  
 
Er is een reader geschreven met uitleg over de verhalencirkel. Deze is te vinden in Eto onder 
leermiddelen. Studenten lezen deze theorie door, dit kun je als huiswerk opgeven of tijdens de 
TWIXX tijd voor nemen. De TWIXX is nu zo opgebouwd dat er vanuit gegaan wordt dat deze reader 
door studenten gelezen is.  
Binnen deze TWIXX gaan studenten een dagdeel naar zorgtrainingscentrum (ZTC) om in een 
zorgsetting te oefenen met verhaalcirkel. ZTC moet van te voren aangevraagd worden (nu gepland 
op 6 dec 2019). Informeer studenten hierover tijdig zodat dit in hun programma zit.  
 

TWIXX Bijeenkomst 1;  
 
Tijd  Activiteit  Nodig  Opmerkingen  
5 min Opstarten + eduarte    
5 min Introductie Ppt, internet  
5 min Doelen  ppt  

15 min Belang van persoonlijke belangstelling Ppt, reader,  
evt. inleef opdracht 

 

20 min Opzet Verhaalcirkel   

10 min Afsluiting en vooruitblik ppt  
 
Introductie 

Geef een introductie van het thema verhalencirkel waarin je eerst ingaat op het belang van 
persoonlijke aandacht en dat dit in de zorg nog wel eens erbij inschiet door tijdsgebrek.  
Onderstaande filmpjes geven een beeld over het belang van persoonlijke aandacht.  

Levensvragen: 
https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen#layover4f4db513-b615-4f97-8834-
9bfd76c0dd53  

Zie wat aandacht doet voor de zorg en voor jou:  
https://www.youtube.com/watch?v=UiFxwOV--ok  

Elke student zal beamen dat het belangrijk is maar lukt het ook altijd in de praktijk? Zoals de 
kleindochter in het eerste filmpje ook druk is met haar mobiel heeft een begeleider ook vaak meer te 
doen dan luisteren naar een cliënt.  
Vragen aan studenten: 
- Wat zien jullie collega’s op stage doen als het gaat om persoonlijke aandacht en luisteren  
   naar de verhalen van een cliënt?  
- Hoe neem je daar nu binnen stage zelf de tijd voor? 

 

https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen#layover4f4db513-b615-4f97-8834-9bfd76c0dd53
https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen#layover4f4db513-b615-4f97-8834-9bfd76c0dd53
https://www.youtube.com/watch?v=UiFxwOV--ok


Doelen 

De TWIXX kan over meerdere bijeenkomsten verspreid worden. Onderstaande doelen zijn over het 
geheel van de TWIXX.  

Aan het einde van de TWIXX: 

- Kan de student benoemen wat de verhaalcirkel inhoudt. 
- Kan de student de doelen van de verhaalcirkel benoemen. 
- Heeft de student bij het zorgtrainingscentrum geoefend met het inzetten van de 

verhaalcirkel.  
- Heeft de student voldoende kennis en vaardigheden in huis om de verhaalcirkel in eigen 

praktijk in te zetten.  

Tijdens de eerste bijeenkomst zal de focus vooral liggen op de eerste twee doelen.  

 
Belang van persoonlijke belangstelling voor de eigen verhalen en levenservaring van de zorgvrager  

In de reader staat een stuk geschreven over hoe het is om je zelfstandigheid kwijt te raken. Bij het uit 
huis geplaatst worden laat een client veel achter: spullen zoals servies, dozen op zolder, meubels 
maar ook de omgeving, de buren, eigen supermarkt, wandelingetje in de buurt, geluiden van de 
straat, het uitzicht vanaf de woonkamer. Dit heeft impact op gevoel, denken en besef van identiteit: 
wie ben ik? In de nieuwe omgeving speelt deze vraag door: wie ben ik hier? Wie kent mij hier? 
Niemand kent het leven van hiervoor en wat voor persoon ik ben geweest… wie wil er naar mijn 
verhaal luisteren?  
Neem studenten mee in dit verhaal, probeer hen in te laten leven hoe dit is voor een cliënt.  

Voelen we het belang van luisteren naar verhalen en levenservaringen van de client?  
Uitleg geven dat er verschillende methoden zijn en dat succes afhangt van verschillende factoren. 
Welke factoren kan student benoemen vanuit de reader?  
Verhaalcirkel is de methode waar nu op ingezoomd wordt omdat het geen kosten heeft en 
eenvoudig in te zetten is.  

Verhaalcirkel wordt gekenmerkt door  een eenvoudige opzet 

• de ander/ bewoner/ cliënt / zorgvrager staat centraal; haar of zijn verhaal is het uitgangspunt  

• jij als zorgverlener luistert goed naar de feiten, vraagt door om het verhaal goed te kunnen 
interpreteren  

• en je gaat vervolgens, samen met de zorgvrager, op zoek naar de betekenis van die verhalen 
en ervaringen.  

Bespreek de doelen van verhaalcirkel met de studenten en laat daarin vooral duidelijk worden dat 
het bij de verhaalcirkel gaat om oprechte aandacht en belangstelling naar de cliënt toe. Vandaar het 
plaatje met quote: alles wat aandacht krijgt groeit.  

Oefening met luisteren. 
Mocht de groep toe zijn aan een energizer kun je een oefening doen rond luisteren en studenten 
laten ervaren dat het lastig is om écht goed te luisteren. Mogelijke oefeningen zijn te vinden op 
werkvormensite. Zie http://www.werkvormen.info/werkvorm/selectief-luisteren   

 

http://www.werkvormen.info/werkvorm/selectief-luisteren


Opzet van het gesprek volgens methode Verhaal cirkel. 

Uitleg geven over de cirkels, verwijs naar de reader waar te lezen is wat de cirkels inhouden en hoe 
dit in een gesprek gebruikt wordt.  
In de reader staan voorbeelden van effecten van een gesprek met de verhaalcirkel. Deze ervaringen 
komen uit het onderzoek dat gedaan is door projectgroep Levensverhaal centraal. Professionals die 
dus de verhaalcirkel ingezet hebben bij cliënten.  

Om een eerste oefening te doen kun je een casus bedenken (mogelijk vanuit ervaringen in reader) 
waarin studenten op laagdrempelige wijze oefenen met de cirkels.  
Ook een optie om onderstaande vragen in een kahoot (of andere digitale tool) te plaatsen en 
studenten klassikaal in te laten vullen waar zij een opmerking in de cirkel plaatsen. 

Afsluiting  

Terugblikken op gegeven informatie. Wat kan de student al terug geven over de eerste twee doelen? 
Vooruitblik volgende bijeenkomst: 
- vooral veel oefenen met gesprekken voeren en de daarbij horende vaardigheden en houding 
(respectvolle nieuwsgierigheid). 

  



TWIXX Bijeenkomst 2;  
 
Tijd  Activiteit  Nodig  Opmerkingen  
5 min Opstarten + eduarte    
5 min Introductie Ppt, internet  
5 min Doel voor bijeenkomst ppt  

45 min Oefenen, ervaren en doen van 
gespreksvaardigheden en houding.  

Verschillende 
werkvormen/ spellen 

 

 5 min Afsluiting en vooruitblik ppt  
 

Introductie 
 
Filmpje met voorbeeld waarop over de top slecht geluisterd wordt. Bruggetje naar doel voor vandaag 
om vaardigheden als luisteren, samenvatten, doorvragen en houding van respectvolle 
nieuwsgierigheid te oefenen.  
https://www.youtube.com/watch?v=HGRIwE4PRNE  

Doelen 

Na deze bijeenkomst heeft de student geoefend met gespreksvaardigheden luisteren, samenvatten 
en doorvragen en houdingsaspect respectvolle nieuwsgierigheid.  

 
Aandachtspunten voor gespreksleider 
 
In de reader worden tips gegeven over het tot een succes maken van de werkvorm verhaalcirkel. 
Basis is dat gespreksleider in elk geval vaardigheden luisteren, samenvatten en doorvragen beheerst. 
Hiermee kun je oefenen door verschillende werkvormen. Mogelijke werkvorm die aansluit bij 
verhalen vertellen en levenservaringen delen is studenten laten vertellen aan de hand van een foto 
op mobiel. http://www.werkvormen.info/werkvorm/beeldpraat-met-vaardigheden. 

De tips zijn goed om door te nemen en mogelijk verder te oefenen door verschillende spelvormen. 
Openingszinnen bedenken met elkaar, oefenen in vragen stellen (open, gesloten, suggestieve vragen, 
afstemmen op de zorgvrager; ben jij je bewust van je woordkeus, lichaamshouding en bewegingen? 
Oefenen in stiltes laten vallen, gesprekonderwerpen bedenken, oefenen in doorvragen etc. 

In de ppt is dit één slide maar vul dit gerust aan met je eigen oefeningen en spellen. Met doornemen 
en oefenen van tips kan een uur tijd gevuld worden.  

Afsluiting 

Hoe was het voor studenten om te oefenen met vaardigheden en houding? 
Vooruitblik: oefenen met verhaalcirkel en voorbereiding deelname aan ZTC.  

De doelen van deze bijeenkomst kunnen met andere oefeningen nogmaals ervaren en geoefend 
worden. Hoever zijn studenten in het luisteren, belangstelling tonen, echte aandacht hebben?  

  

https://www.youtube.com/watch?v=HGRIwE4PRNE
http://www.werkvormen.info/werkvorm/beeldpraat-met-vaardigheden


TWIXX Bijeenkomst 3;  
 
Tijd  Activiteit  Nodig  Opmerkingen  
5 min Opstarten + eduarte    
5 min Introductie Ppt, internet  
5 min Doelen voor bijeenkomst ppt  

120 
min 

Oefenen verhaalcirkel 
3x ongeveer 45 min oefenen 

Papier, voldoende 
ruimte 

 

10 min Afsluiting en vooruitblik ppt  
 

Introductie 

Terugblik vorige bijeenkomsten. Belang van persoonlijke aandacht, verhaalcirkel en tips voor 
gespreksleider. 

Doelen 

Aan het einde van de TWIXX: 

- Kan de student benoemen wat de verhaalcirkel inhoudt 
- Kan de student de doelen van de verhaalcirkel benoemen 
- Heeft de student bij het zorgtrainingscentrum geoefend met het inzetten van de 

verhaalcirkel.  
- Heeft de student voldoende kennis en vaardigheden in huis om de verhaalcirkel in eigen 

praktijk in te zetten.  

Oefenen met verhaalcirkel 

Neem studenten weer even mee in opzet van verhaalcirkel. Zorg dat elke student een A3 papier 
heeft en stiften waarop zij de cirkel tekenen.  
Afhankelijk van vorige bijeenkomst en beginsituatie van studenten kun je ervoor kiezen om eerst een 
opdracht te doen rond het bedenken van openingsvragen. Mocht dit niet nodig zijn dan kun je gelijk 
starten met oefening. 

Verhaalcirkel 

Wijs studenten erop dat zij binnen TWIXX Narratief werken informatie hebben gehad over de 
levenslijn. Ze hebben mogelijk al nagedacht over belangrijke levensgebeurtenissen en ervaringen. 
Binnen de LWP Levensverhaal centraal moet student een eigen levenslijn maken. Om te oefenen in 
deze les nog geen voorwaarde dat deze levenslijn af is. Je kunt alvast benoemen dat het hebben van 
deze levenslijn helpt in het inleven in rol B en wél een voorwaarde is voor deelname in het 
zorgtrainingscentrum. 

Ga in drietallen zitten. A is gespreksleider, B is gewoon zichzelf, C is observant.  
Zorg dat je genoeg ruimte hebt, zodat anderen niet mee kunnen luisteren, en dat er rust om je heen 
is zodat je je goed kunt concentreren op dit gesprek. Een papier met daarop het schema van de 
Verhaalcirkel ligt klaar.  
Een derde persoon, de observant, neemt het gesprek op.  De observant neemt niet deel aan het 
gesprek, kan wel aantekeningen maken over vrager en opmerkingen van de gespreksleider. 
 

1. A begint meteen welkom, en  uitleg over het gesprek: Dat ze graag een gesprek met de ander 
wil voeren om de ander beter te leren kennen.  



2. Kennismaking (A nodigt B uit om naam en een vijftal biografische feiten – geboren, gezin, 
hobby etc.) te noemen.  5-7 minuten. 

3. A vult naam en eventueel foto in het centrum, en schrijft de feiten met steekwoorden in de 
buitenste cirkel.  

4. A stelt een vraag naar de betekenis van een van die feiten / of naar het onderwerp waarvan 
B aangeeft daar het liefst over te vertellen. Ook hiervan worden steekwoorden genoteerd, 
nu in de middelste cirkel. 

5. Na het eerste onderwerp kan er eventueel nog een tweede worden besproken. Dit 
onderdeel duurt 10 minuten.  A schrijft ook deze notities op in de cirkel betekenissen.  

6. Eventuele ‘te doen’ ( voornemens, ideeën, actiepunten )  worden genoteerd 
7. A sluit gesprek af.  
8. B geeft aan hoe zij of hij het gesprek heeft ervaren, daarna A.  
9. De observant vertelt, met behulp van de aantekeningen of de opname wat opviel, noemt 

tops en tips en  samen vullen A, B en observant de observatielijst in. Met voorbeelden vanuit 
het gesprek.  

10. Hierna wissel je nog 2 keer van rol, zodat iedere student elke rol een keer krijgt.  

 
zie reader ‘verhaalcirkel MBO uitleg’ voor observatieformulier 

Evaluatie 

Evalueer met studenten de oefening.  

- Wat ging er goed in het gesprek, waar liepen studenten tegenaan?  
- Hoe heeft de zorgvrager (B) het gesprek ervaren?  
- Is doel van verhaalcirkel (oprechte belangstelling, luisteren naar belangrijke thema’s, 

ervaring gezien te worden als individu en waardevol persoon) behaald?  
- Welke vragen zijn er ontstaan bij het gebruik van de verhaalcirkel? 
- Welk leerpunt neem je mee naar ZTC? 

Afsluiting 
Volgende bijeenkomst oefenen in zorgtrainingscentrum. Informeer studenten waar en wanneer zij 
daar moeten zijn.  

Ook bij deze bijeenkomst geldt dat het mogelijk nog een keer geoefend kan worden, uitgebreid met 
andere oefeningen om studenten nog meer te laten ervaren hoe oprechte belangstelling getoond 
kan worden en hoe men echt kan luisteren naar belangrijke thema’s.  



TWIXX Bijeenkomst 4;  
 
Tijd  Activiteit  Nodig  Opmerkingen  
 ZTC!!   
5 min Opstarten + eduarte   
5 min Introductie Ppt, internet  
5 min Doelen voor bijeenkomst ppt  

150 
min 

Oefenen verhaalcirkel met nabespreking 
Beurtelings ben je verteller en luisteraar. Elk 
gesprek duurt ongeveer 40 minuten, 
rolwisseling 10 minuten, reflectie na beide 
gesprekken 30 minuten. 

Zorg 
trainingscentrum  

 

10 min Afsluiting en vooruitblik ppt  
 

Voor de casussen die helpen bij inleefsessie zie bijlage in deze docentenbijlage. In de reader 
Verhaalcirkel MBO zijn casussen iets uitgebreider beschreven. Kaartjes zijn ook beschikbaar bij ZTC. 

Verhaalcirkel -oefening in het Zorg Trainings Centrum  - het ZTC 

Ontvangst, begroeting, start. Duur: 15 minuten. 

1. Ontvangst studenten in de huiskamer van het zorgethisch lab 

Eerste ronde 

2. Uitleg gang van zaken: de  een aantal studenten ( de helft van de groep) krijgen een kaartje met 
daarop de casus van een persoon met wie zij/hij zich kan identificeren. Elk kaartje bevat een 
persoons- en levensbeschrijving . De student mag even bekijken of  hij/zij zich kan inleven in deze 
persoon.  Zo niet, dan volgt er kort overleg met de trainer.  

3. De duo’s worden bekendgemaakt; de begeleider /hulp- of zorgverlener met de persoon die haar of 
zijn verhaal mag vertellen.  Ze lezen het kaartje met de persoonsbeschrijving goed door.  

4. De gespreksruimtes worden aangewezen. 

5. De begeleiders krijgen papieren mee ( A-3 formaat) en begeleiden hun gast/ verteller, nu in de rol,  
naar hun gespreksruimtes.   

Gesprekken met De Verhaalcirkel  Duur: 40 minuten 

6. De gesprekken kunnen beginnen.  

7. De gespreksleider volgt de procedure zoals deze is geoefend en rondt na 38 minuten af. 

8. De duo’s gaan weer naar de huiskamer. 

Tussentijd tussen ronde 1 en 2. Duur: 15-20  minuten - met kopje koffie of thee 

9. Korte tijd voor eerste reacties.  

10. De studenten schrijven de belangrijkste dingen die zij hebben opgemerkt op. 

 

 



Tweede ronde 

11.De tweede helft van de studenten krijgen kaartjes met een persoons- en levensbeschrijving. 

 12. Nieuwe duo’s worden bekendgemaakt, de rol gelezen, en de gespreksruimtes worden weer 
verdeeld. 

Gesprekken met De Verhaalcirkel  Duur: 40 minuten 

13. De gesprekken kunnen beginnen.  

14. De gespreksleider volgt de procedure zoals deze is geoefend en rondt na 38 minuten af. 

15. De duo’s gaan weer naar de huiskamer. 

16. Afronding, reflectie en feedback in de huiskamer  Duur: 40 minuten 

17. Weer kort tijd voor korte aantekeningen, nu over de tweede ronde. 

18. Groepsgesprek, ieder krijgt het woord, over A. als gespreksleider  

                                                                                       B. als verteller  

19. De vertellers geven feedback aan hun begeleiders. Zie formulier. 

20. Afsluiting van de Oefening met de Verhaalcirkel.  

 

Totale duur: 150 minuten = twee en een half uur.  Enige uitloop is mogelijk tot maximaal 3 uur.  
Ochtend: 9-12 uur           Middag:  13-16 uur 
  



TWIXX Bijeenkomst 5;  
 
Tijd  Activiteit  Nodig  Opmerkingen  
5 min Opstarten + eduarte    
5 min Introductie Ppt, internet  
30 min Reflecteren    

10 min Afsluiting en vooruitblik ppt  
 

Introductie 

Terugblik ervaringen ZTC.  

Reflecteren 

Procesanalyse over ervaring bij ZTC.  
Een procesanalyse is een andere methode om te reflecteren dan studenten gewend zijn. Het vraagt 
van hen meer na te denken over gevoelens, gedachten en lichamelijke reactie op een situatie.  
Voor de LWP moeten studenten een procesanalyse maken over het inzetten van de verhaalcirkel bij 
iemand uit de praktijk. In deze bijeenkomst kun je met studenten de procesanalyse uitleggen e 
oefenen. Dit kun je doen door studenten allemaal een analyse te laten schrijven en dit te bespreken. 
Je kunt er ook voor kiezen om een procesanalyse klassikaal in te vullen met je eigen ervaring. Daarbij 
stel jij je als docent wel kwetsbaar op maar geeft mogelijk ook een duidelijk beeld wat de opbrengst 
kan zijn.  

Afsluiting 

Doelen van de TWIXX erbij pakken en checken of deze doelen behaald zijn.  
Aan het einde van de TWIXX: 

- Kan de student benoemen wat de verhaalcirkel inhoud 
- Kan de student de doelen van de verhaalcirkel benoemen 
- Heeft de student bij het zorgtrainingscentrum geoefend met het inzetten van de 

verhaalcirkel.  
- Heeft de student voldoende kennis en vaardigheden in huis om de verhaalcirkel in eigen 

praktijk in te zetten.  

Na het evalueren van de doelen kun je met studenten de gehele TWIXX evalueren en de evaluatie 
aanbieden aan LWP eigenaar. 

 

  



Bijlage  

Het eerste deel van je levensverhaal is zoals het echt is gebeurd en je tijdens de voorbereiding in 
deze LWP hebt beschreven en besproken. 

Daarna verliep je leven als volgt: 

1. 
Na het behalen van je diploma ben je in de zorg gaan werken. Jarenlang en met plezier. 
Je kwam je levenspartner tegen en bent nog steeds met hem / haar samen. Je partner was een 
zeer ambitieus persoon, die zich in zijn vrije tijd volop heeft ingezet voor duurzaamheid. Alles 
draaide daarom.  Jij deed hier en daar met hem mee en stond achter zijn idealen, maar hield je 
ook bezig met jouw passie; het verlenen van zorg. Samen hadden jullie plezier in je hobby’s; 
tuinieren en muziek uit de 60-er jaren. Samen hebben jullie veel concerten bezocht.  
Jullie kregen geen kinderen, wel hadden en hebben jullie veel contact met de kinderen van jullie 
broers en zussen.  
Momenteel ziet het leven er anders uit dan de lange reeks jaren die achter jullie liggen: jij hebt de 
ziekte van Parkinson. Het is momenteel te zwaar voor je partner om je alle dagen te verzorgen, en 
daardoor ga je twee dagen per week naar een zorginstelling, waar je goed wordt verzorgd.  
Vandaag  heb je daar met een van de begeleiders afgesproken dat je met hem de tijd krijgt om 
over je leven, en over dat wat je nu vooral bezighoudt, te praten. Daar verheug je je op.  
 

 

2. 
Je kunt terugkijken op een lang en goed leven. Na 10 jaar samenwonen ben je getrouwd. Jullie 
kregen drie kinderen. Eén kind, de jongste, was een zorgenkind, zwaar gehandicapt, zowel 
lichamelijk als verstandelijk. Hij is na zijn 18e verjaardag in een instelling gaan wonen, waar hij na 7 
jaar aan een longziekte is overleden. Je hebt veel van hem gehouden, en hebt het moeilijk 
gevonden om hem los te laten, maar zo is het gegaan. De andere twee kinderen zijn goed terecht 
gekomen.  
Je hebt met je levenspartner mooie reizen gemaakt, en je hebt een rijk sociaal leven, mede dankzij 
de activiteiten waar jullie volop aan meegedaan hebben, in de kerkelijke gemeente, bij de 
sportclub en voor de voedselbank. 
Maar nu is je partner dementerend, en dat drukt heel zwaar op je; de dagelijkse zorg is bijna niet 
meer te doen. 
Je echtgenoot vertoont ongeremd gedrag waardoor veel mensen minder vaak op bezoek komen. 
De kinderen wonen aan de andere kant van het land en komen beurtelings in het weekend, maar 
het is de vraag of zij wel doorhebben hoe lastig het voor je is om alle dagen met hun vader op te 
trekken.  
Eén keer per week komt iemand een paar uur op je man passen, en dan kun jij bijkomen in een 
zorgcentrum.  
 Fijn dat je vandaag een gesprek krijgt met één van de begeleiders. Kun je je hart even luchten, en 
misschien ook praten over al je goede herinneringen.  
 

 

 

 

 



3. 
Je bent nu 72 jaar. Je hebt eerst gewerkt in de ouderenzorg,  maar na zo’n 15 jaar ben je mee gaan 
werken in het grote bedrijf van je man. Hij is anderhalf geleden gestorven.  Je mist hem enorm, 
elke dag, al doe je je best weer in een positief ritme te komen door veel te fietsen, met je broer zo 
nu en dan te schaken of je hobby schilderen  weer op te pakken. Er gaan dagen voorbij dat je niets 
uit je handen komt. Het wordt de hoogste tijd, om weer eens de stofzuiger te pakken of de tuin te 
schoffelen. De buren hebben hun hulp wel eens aangeboden, maar ja, dat wil je nu ook weer niet. 
Toen je laatst bij de huisarts kwam vroeg hij of je misschien last van depressieve buien had. Ja, dat 
is misschien wel zo, je weet het niet precies. 
Jullie zijn 48 jaar getrouwd geweest, je kinderen zijn al vroeg uitgevlogen naar de Randstad en zijn 
volop bezig met hun carrières en hun kinderen. De oudste kleindochter vindt het ‘vies’ bij oma, en 
komt liever niet meer. 
Nu kwam kortgeleden iemand met de vraag of je er ook voor voelt elke week een middag in het 
zorgcentrum te komen, voor de gezelligheid. Je hebt het maar gedaan, al vond je het wel wat 
gênant. Jou mankeert toch niks?  
Nu begint het al wat te wennen, er zijn aardige mensen. Vanmiddag zal er iemand komen om met 
je te praten over vroeger, over je leven, daar houd je wel van. Je hebt er zin in. 
 

  

 

4. 
Na je opleiding ben je de wijde wereld ingetrokken. Vanwege je motivatie om mensen in slechte 
omstandigheden te willen helpen. Maar zeker ook om het avontuur! Je werkte een paar jaar bij 
Artsen zonder Grenzen in Azië. En nog een paar jaar in midden Afrika. Je maakte heel veel mee, 
zowel mooie, soms zelfs wonderlijke gebeurtenissen, maar ook dieptrieste situaties. Je volgt de 
gebeurtenissen in deze gebieden nog op de voet. Hebt daar ook nog  -via het internet  - contacten.  
Toen je 55 jaar was ben je met het werk in het buitenland gestopt en ben je in de thuiszorg in 
Nederland gaan werken, in de buurt van je geboorteplaats. Je hebt je beide ouders tot hun 
overlijden verzorgd. Maar nu ben je zelf 75, en merk je dat je echt oud begint te worden; een 
beetje doof, en slechtziend, een beetje vergeetachtig, en ook nog slecht ter been.   
Veel kennissen en familie dichtbij heb je niet meer. Daarom maak je graag gebruik van het aanbod 
van een maatschappelijk werkende die je op het idee bracht om elke week een dag naar een 
zorgcentrum in de buurt te gaan. Hoef je een dag zelf geen eten te koken en kun je met anderen 
samen eten. Daar kom je weer eens mensen tegen met wie je een praatje  kunt maken. Je hebt 
daar echt behoefte aan.   
 

 

 

5. 
Jij hebt jarenlang gewerkt in de zorg, je trouwde, kreeg een zoon, alles verliep zo’n beetje volgens 
plan. Mooie jaren, een met veel toewijding je werk gedaan, een lieve zoon die zijn eigen weg in 
het leven heeft gevonden, je fijne relatie met je echtgenoot. Veel plezier, kamperen, veel 
bergwandelingen, genoeg prettige contacten met familie en kennissen. 
Totdat zich bij jou langzaam maar zeker de ziekte Multiple Sclerose openbaarde. Sluipenderwijs. 
Nu is het zover dat je veel zorg nodig hebt, de thuiszorg komt één keer per dag langs, verder kan je 
man je nog net voldoende ondersteunen. Je houdt je kranig, maar de ziekte eist zijn tol.  
Wat je bezighoudt is: je toenemende vermoeidheid, het idee steeds verder achteruit te gaan,  
steeds meer afhankelijk te worden, zorgen over je man hoe hij verder moet als jij er niet meer zult 



zijn, je zoektocht naar de betekenis van wat jou nu steeds overkomt, en jouw 
toekomstverwachting, ook over de grens van dit leven.  
En één keer per week ga je een dag naar het centrum, een soort dagopvang voor mensen met 
gezondheidsproblemen. Dat is prettig vanwege de afleiding, gezelligheid en om je man een dag te 
ontlasten.  
Binnenkort ga je met één van de begeleiders daar een gesprek voeren. Over jezelf, over wat je 
maar wilt vertellen. Het lijkt je fijn dat iemand eens tijd heeft om rustig naar jou verhaal te 
luisteren, dat daar echt tijd voor is. 
 

 

 

6. 
Naast de tijd dat je werkte in de gehandicaptenzorg had je nog een geweldige hobby: acteren. Je 
hebt er wat afgezongen, gedanst, geacteerd. Dat deed je in de avonduren, in de tijd die overbleef 
naast je werk. Een fantastische tijd was dat! 
Prachtige jaren, gevuld met dus heel verschillende dingen.  Je bent tussen al deze drukte door ook 
moeder geworden, de vader, je ex,  is inmiddels uit beeld, maar je had en hebt het goed met je 
dochtertje. Door haar komst heb je je leven wel anders moeten inrichten. Je hebt meer regelmatig 
werk gezocht en gevonden. En daarnaast was je een Cliniclown.  Ook daar haalde je veel 
voldoening uit. Soms doe je dit nog, maar nu als invaller. En natuurlijk paste je regelmatig op de 
kinderen van je dochter. Fantastisch!  
Je bent nu 70 jaar. Je kijkt terug op een turbulent leven. Maar nu ben je vaak moe, je moet 
herstellen van een tweede CVA, en bezint je nu op hoe het verder moet. Je huisarts heeft je 
geadviseerd om zo nu en dan naar het ontmoetingscentrum te gaan. Daar krijg je desgevraagd 
adviezen, maar vooral ga je er naar toe om de contacten,  het lekkere eten, de gezelligheid en 
activiteiten met anderen.  Fijn dat er daar tijd wordt vrijgemaakt voor een gesprek! 
 

 

 

7. 
Nadat jij je diploma hebt gehaald ben je meteen gaan werken in een instelling voor mensen die 
verslaafd waren aan alcohol, drugs, en later ook aan gokspelen. Een boeiende baan, maar ook heel 
zwaar. Daar leerde je je man kennen, die daar eerst als ervaringsdeskundige meewerkte en daar 
later zelf een begeleider was. Hij overleed al op zijn 50e.  Jij bent een paar jaar later met een 
vriendin naar het buitenland gegaan, en hebt daar nog een aantal jaren in de ouderenzorg 
gewerkt. Je vriendin overleed daar, en toen  ben je weer naar Nederland, naar je geboorteplaats 
teruggegaan. 
 Je hebt je moeder verzorgd toen ze dat niet meer zelf kon. Zij overleed 6 jaar geleden. 74 jaar ben 
je nu. Veel vrienden van vroeger zijn er niet meer, je voelt je vaak alleen. Wel zijn er nog een paar 
neven en nichten. Met hen is het contact wel goed.   
Maar nu zit je in zak en as. Je merkt steeds duidelijker dat je vergeetachtig bent, je vergist je vaak, 
kan spullen niet meer vinden. Allemaal tekenen van een beginnende dementie. Je hebt dit proces 
van heel dichtbij meegemaakt bij je moeder. Je vindt het heel beangstigend. Je huisarts heeft 
geconstateerd dat je vermoeden juist is. Zij houdt het proces goed in de gaten, en heeft regelmatig 
contact met je. Nu ga je, op haar advies, elke week 2 dagen naar het zorgcentrum.  Daar doen ze 
gezellige dingen, er wordt samen gegeten, de begeleiders nemen soms rustig de  tijd voor een 
gesprek. Daar knap je van op! 
 



 

8 
Toen jij klaar was met je opleiding ben je meteen gaan werken. Je vriend met wie je samenwoonde 
kreeg na een vreselijk ongeluk een dwarslaesie.  Je hebt hem, ondanks deze ernstige 
omstandigheden trouw willen blijven.  
Door zijn handicap (dwarslaesie) kreeg hij geen werkwaar hij veel mee verdiende, wel klussen als 
vrijwilliger trouwens, maar jij was de kostwinner. Een pittig pakket! Het werd je op den duur te 
zwaar. Je vriend deed steeds meer een beroep op je, werd ook depressief. De relatie kwam zwaar 
onder druk. Jullie hebben daarom, in overleg met hulpverlenende instanties besloten dat het 
anders moest om verder te kunnen. Je man is naar een zorginstelling is gegaan. Je gaat nog 
regelmatig bij hem op bezoek, meestal is dat geen succes. Zo gaat het nu zo’n 12 jaar. Je  bent nu 
58. Je leven is anders gegaan dan jij je als kind had voorgesteld; je was vrolijk en vriendelijk en 
behulpzaam. Dat zou je niet meer zeggen als je jezelf  in de spiegel ziet.  
Je hebt kortgeleden iemand ontmoet die je aardig vindt, en die je begrijpt. Zelf heeft hij ook veel 
meegemaakt. Hij wees je op de mogelijkheid om een dag per week naar het zorgcentrum te gaan, 
daar is aandacht voor de mensen, een goed maaltijd, en  zo nu en dan een activiteit. Je hebt 
toestemming van je huisarts gekregen om hier ook elke week een middag naar toe te gaan. Je 
vindt het erg prettig. En binnenkort gaat iemand van hen met je een gesprek voeren. Dat spreekt 
je wel aan; iemand die naar je verhaal wil luisteren… 
 

 

9 
Eigenlijk ben je al gauw na je opleiding heel iets anders gaan doen. Je werkte in de ouderenzorg, 
en kon daar niet goed tegen de werkdruk. Je kreeg een burn-out en moest de bakens gaan 
verzetten.  Je ging voor je ontspanning naar schilderles, en vond je tot je verrassing  heel plezierig 
te vinden om te doen Bovendien bleek je ook nog talent te hebben. Je hebt je als schilderes verder 
ontwikkeld, en hebt vervolgens een eigen praktijk als schilderdocent opgebouwd. Veel  gelukkige 
jaren. Ook voor wat betreft je thuissituatie; gezellige en levenslustige levenspartner, 4 gezonde 
kinderen. Ze wonen in de buurt. Er zijn kleinkinderen. Dat geeft veel plezier. 
Maar nu is je man ernstig ziek. Eerst kreeg hij een CVA, maar daar is hij redelijk van hersteld. Nu 
blijkt hij, dat wordt steeds duidelijker, dement te zijn. Het blijkt Lewy Body dementie te zijn. Je 
eigen ervaringen met de ouderenzorg zijn niet zo best, en daarom wil je hem zo lang mogelijk zelf 
verzorgen. Zo ben je nu al anderhalf jaar belast ( maar zo wil je het niet noemen, je doet het 
immers met liefde)  met zorg die steeds zwaarder wordt. De kinderen springen wel eens bij, maar 
die hebben ook zo hun eigen levens. Al je tijd, al je energie besteed je aan je man. Je bent op. Nu is 
er een mooie oplossing gekomen: elke week neemt één van je kinderen een middag de zorg op 
zich voor Pa. En mag jij naar he zorgcentrum. 
 
 

 

10 
Jouw levensverhaal is begonnen in een oorlogsgebied in midden Afrika. Je moeder is met jou en je 
drie broertjes naar Nederland gevlucht, uit angst voor onder ander je vader. Ze heeft daar nooit 
over willen praten. Dat heb je altijd vreselijk gevonden; je wist dat ze heel veel ellende had 
meegemaakt, en ze heeft het niet met jullie gedeeld. Nu is ze er niet meer, gestorven in een voor 
haar vreemd land. Na jullie verblijf in een  AZC  kregen jullie een huis toegewezen. En toen konden 
jullie als kinderen naar school, kregen jullie langzaam maar zeker vriendjes en vriendinnetjes. Er 
waren lieve buren die je moeder bij de integratie goed hebben geholpen. Je moeder heeft veel 



verdriet gehad, ook nog in Nederland. Ze volgde het nieuws, was op de hoogte van de 
moeilijkheden in haar geboorteland, miste haar familie en de gebruiken en de taal en bleef altijd 
heimwee houden. Dit heeft zwaar op je leven gedrukt. Toch ben jij, maar ook je  broers verder 
gegaan, en voor een groot deel Nederlander geworden. Opleidingen gevolgd. En je hebt je 
ontwikkeld tot verpleegkundige in een groot ziekenhuis.  
Toen jullie moeder ouder werd en later overleed, hebben jullie haar met elkaar verzorgd, je man 
(ook een ex-vluchteling , broers, hun vrouwen en jij zelf. Jullie  hebben je daarbij zoveel mogelijk 
gehouden aan de manier waarop dat in moeders geboorteland gebruikelijk is.  
Je bent een tevreden persoon, vind dat je geluk hebt gehad, vergeleken met zoveel mensen die 
ook gevlucht zijn, of mensen die niet konden vluchten. Dat besef je alle dagen, dat heb je ook aan 
je  kinderen herhaaldelijk verteld.  
Een paar jaar geleden ben je gestopt met werken omdat je met pensioen ging. Je man is er nog, 
maar is de laatste tijd vaak verzonken in zijn verdrietige herinneringen uit zijn kindertijd.  Je hebt 
het enorm met hem te doen, maar kunt hem bijna niet bereiken. Daarom gaan jullie, op advies van 
een maatschappelijk hulpverlener,  elke week een dag  naar het zorgcentrum.  
Dan komen jullie  tussen andere mensen (in je buurt wonen veel mensen met een verschillende 
achtergrond,  het is een multiculti - buurt, zeggen ze vaak), daar is afleiding en is er aandacht voor 
ieders persoonlijk verhaal en dat doet jullie goed.  
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Context van de lessen 
 
Binnen het hbo-verpleegkunde onderwijs op hogeschool Viaa hebben studenten als onderdeel van 
de vaardigheidslijn, de eerste twee jaar iedere week een les Sociaal Relationele Vaardigheden (SRV), 
behalve wanneer studenten op stage zijn (het eerste jaar 10 weken en het tweede jaar 10 weken). 
De SRV lessen worden gegeven in het kader van de rollen van samenwerkingspartner en 
communicator uit de Canmedsrollen die beschreven zijn in het opleidingsprofiel voor bachelor 
verpleegkunde studenten (Lambregts, 2016). Bij het schrijven van het nieuwe curriculum tussen 2015 
en 2017 heeft SRV een prominente plek te gekregen door deze leerlijn niet als aparte module aan te 
bieden, maar dus via een continue wekelijks aanbod. Eens in de vier weken komt dit onderdeel 
samen met de verpleegtechnische vaardigheden tijdens een integratieve les, die in het skillslab plaats 
vindt. Tijdens deze lessen worden casuïstiek uitgespeeld door studenten in carrouselvorm en deze 
situaties worden opgenomen op camera. Studenten voorzien elkaar van feedback, maar ook de 
docent kan feedback geven op de gespeelde situaties. Hierdoor ontstaat een formatieve 
leeromgeving gedurende het hele jaar en deze wordt afgesloten met een summatieve toets, 
waarvoor studenten studiepunten ontvangen. Ook tijdens deze toets geven studenten elkaar 
feedback en een eindbeoordeling. Een docent bekijkt achteraf de opnames van de toetsmomenten 
en geeft de eindbeoordeling.  
Gedurende de twee jaar dat de studenten SRV hebben, is er een opbouw in onderwerpen. Deze is  
gebaseerd op de complexiteit van de communicatieve vaardigheid, maar ook op de aansluiting met 
de weekthema ’s waar het overige onderwijs op dat moment over gaat. Het onderwijs in jaar één 
bestaat uit vier blokken, waarvan de studenten één blok op stage zijn. De blokthema ’s dat jaar zijn: 
Twee basisblokken die gaan over de gezonde mens en een blok Chronisch zieke zorgvrager. In jaar 
twee bestaan de blokken, naast de stage, uit de Intensieve zorgvrager, de Acute zorgvrager en de 
Preventieve zorgvrager. In het oude curriculum was een SRV les over het thema levensvragen 
opgenomen en het was de grote wens van de docenten om deze les in het nieuwe curriculum weer 
op te nemen, omdat ook studenten deze les als waardevol ervaarden. Deze wens kwam ongeveer 
tegelijk met de start van het project: Levensverhaal Centraal II. Daarom is ervoor gekozen om de 
Verhalencirkel als instrument te integreren in de les met het thema Levensvragen. In deze les mistte 
namelijk nog de praktische toepassing van het spreken over levensvragen met cliënten of het 
betrekken van het levensverhaal van de cliënt. Omdat de les ‘Levensvragen’ vraagt om een basis aan 
gesprekstechnieken is ervoor gekozen om de les in jaar twee te laten plaats vinden. Daarnaast is 
gekeken naar aansluiting bij de onderwerpen van de overige lessen en is besloten om de les binnen 
het blok de Intensieve Zorgvrager te plaatsen. In dit blok gaat de casuïstiek namelijk over cliënten die 
door een ziekenhuisopname of door het krijgen van verschillende ziekten, te maken krijgen met 
levensvragen. Ondanks dat het project Levensverhaal Centraal II zich in eerste instantie richt op de 
categorie oudere zorgvragers, is de insteek in de les wel geweest om andere zorgvragers met een 
levensverhaal en/of levensvragen niet buiten beschouwing te laten tijdens deze les.  
 
Omdat SRV gaat over vaardigheden en studenten veel kunnen leren van een gesprek met een ander 
dan hun medestudent, is ervoor gekozen om aan dit thema een praktijkopdracht te koppelen. In 
totaal zullen drie SRV lessen besteed worden aan het onderwerp. De eerste les is binnenschools en 
heeft een informerend en theoretisch karakter, de tweede les zullen studenten in de praktijk de 
opdracht uitvoeren en in de derde les presenteren de studenten de opdracht, waarbij de leerwinst zit 
in het terugkijken van de filmopnames van elkaar. Om studenten een aantal weken de tijd te geven 
om de praktijkopdracht te plannen en uit te voeren is ervoor gekozen om de drie lessen niet te laten 
plaats vinden in drie opeenvolgende weken.  
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SRV 3 week 3: Levensvragen  
  
Deze bijeenkomst gaat in op de levensvragen en het omgaan met het levensverhaal van de cliënt als 
zorgverlener.  
  
DOELSTELLINGEN:  
  De student kan de term levensvragen uitleggen en beschrijven wat vanuit het NSM 

geredeneerd het belang is van aandacht hebben voor dit thema 
 De student kan voorbeelden van levensvragen benoemen en beschrijven 
 De student kan benoemen en beschrijven welke rol je als zorgverlener kunt hebben ten  

aanzien van levensvragen van de zorgvrager. 
• De student kan uitleggen van het verschil is tussen levensvragen en het levensverhaal van de 

zorgvrager 
 De student benoemd aan de hand van een praktijkvoorbeeld het onderscheid tussen feiten 

en betekenis rondom een zorgvrager, aan de hand van de Verhalencirkel 
  
 
LITERATUUR:  
  

 Artikel: De Verhaalcirkel van Tromp en Heinink (zie sharepoint) 
 

Aanbevolen:  
 http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/vindplaats-mentaal-welbevinden.html  

 
  
VOORBEREIDINGSOPDRACHT: 
 

 Bestudeer de literatuur  
 Bekijk het hoorcollege ‘Zingeving en lijden’ nog eens uit het blok IZ 
 Lees je voorbereiding en reflectie op de deelname aan het zorgethisch lab nog eens door en 

formuleer voor jezelf hoe je hierin aandacht hebt gehad voor zingeving, levensvragen en de 
betekenis die de zorgvragers hieraan geven 

 Beschrijf voor jezelf de antwoorden op de volgende vragen:  
                       

- Wat zijn levensvragen?  
- Wanneer komen levensvragen in beeld?  
- Hoe kunnen mensen omgaan met levensvragen? 
- Waar en hoe vinden zij antwoord op hun levensvragen?  
- Wat zijn inspiratiebronnen die zij daarbij gebruiken?  
- Heb je zelf ook levensvragen (gehad)? Welke?  
- Hoe kun je counselingtechnieken inzetten voor het exploreren van levensvragen? 

 Formuleer je mening over de volgende stelling: “Bij het inzoomen op levensvragen en het 
gebruiken van het levensverhaal van de zorgvrager bij de zorgverlening, past het niet als je 
als zorgverlener oplossingsgericht te werk gaat”  

 
  
BIJEENKOMST:  
 Eventueel bespreken literatuur  
 Bespreking voorbereidingsopdracht met buddy  
 Spel levensvragen  
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BUDDY OEFENING:   
Bespreek de laatste twee voorbereidingsopdrachten met je buddy.  
  
  
  
Tutorinformatie week 3  
  
Deze SRV bijeenkomst staat in het teken van levensvragen, toegespitst op ouderen.  De les is tevens 
een voorbereiding op de praktijkopdracht van week 6. 
Er gekozen voor een buddy-oefening als ‘opwarmer’ en vervolgens het uitvoeren van twee 
opdrachten in kleine groepjes. Hierbij wordt gestart met een oefening waarbij studenten eerst kijken 
naar hun eigen ‘levensverhaal en levensvragen’ door het uitvoeren van een levensvragenspel. Vanuit 
het onderzoek van Tromp en Heinink (2016) blijkt namelijk ook dat, wanneer je bezig wilt gaan met 
verhalend werken als professional, het zinvol is om eerst te kijken naar je eigen verhaal en de 
betekenis die je hieraan geeft en te ervaren hoe het is om hierover na te moeten denken.  
De tweede oefening is gericht op de toepassing van verhalend werken in de praktijk. Er wordt een 
instrument (de Verhalencirkel) geïntroduceerd, waarmee studenten kunnen oefenen. Dit instrument 
kunnen ze ook daadwerkelijk in een zorginstelling gaan toepassen, binnen een team zorgverleners. 
Deze les is een voorloper op een praktijkopdracht die studenten zelfstandig moeten uitvoeren (zie les 
week 6). In de les van week 7 wordt deze praktijkopdracht gepresenteerd. Wijs studenten erop dat 
ze nu al op zoek moeten gaan naar een ‘oudere’ met wie ze in gesprek kunnen gaan en eventueel het 
gesprek al moeten plannen. 
 
30 Minuten 
Bespreek als introductie op de les met de studenten de voorbereidingsopdracht. Deze opdracht 
kunnen studenten eventueel eerst in tweetallen nabespreken en daarna kort plenair. Het doel van de 
opdracht is om met elkaar duidelijk te krijgen wat levensvragen nu eigenlijk zijn. Hierbij is het goed 
om als tutor te benadrukken dat het in je houding als zorgverlener belangrijk is te focussen op het 
betekenis gevende paradigma en niet op het oplossingsgerichte. Zou je je op het laatste focussen dan 
ga je namelijk voorbij aan het doel, namelijk aandacht hebben voor wat er voor de zorgvrager echt 
toe doet en focus je voornamelijk op wat jij als zorgverlener handig vindt. Ook kun je hier 
discussiëren over bij wie levensvragen ontstaan. Dit hoeven natuurlijk niet alleen ouderen te zijn, 
maar hangt vooral af van gebeurtenissen in iemands leven.  Als afsluiting van deze intro kan het 
filmpje ‘oog en oor voor levensvragen’  deel 1, verhelderend werken. Deze is te vinden onder de 
volgende link:  
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/vindplaats-mentaal-welbevinden.html  
Je kunt het filmpje bekijken waarin Carlo Leget de vraag gesteld wordt: Kost aandacht geven tijd?:  
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/mentaal-welbevinden-filmpjes-aandacht.html  
De discussie hierover kun je plenair laten plaats vinden.  
  
30 Minuten 
Vervolgens kan het spel ‘levensvragen’ worden gespeeld. (zie volgende pagina). Vooraf is het goed 
om te zeggen dat studenten vragen niet hoeven te beantwoorden, als ze dit niet willen of lastig 
vinden.  Je kunt deze opdracht plenair kort na bespreken, zonder diep op inhoud in te gaan. Mogelijk 
dat het ene groepje heel diepgaande gesprekken heeft gehad, terwijl een ander groepje zo door de 
vragen heen was. Waar komt dit door?  
 
30 Minuten 
Het in de praktijk brengen van het bespreken van levensvragen en het levensverhaal van de 
zorgvrager en het toepassen ervan in het zorgproces, is soms nog lastig.  Een methode waarmee de 
toepassing ervan praktisch kan worden, is het gebruik van de Verhalencirkel. Dit instrument is een 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/vindplaats-mentaal-welbevinden.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/mentaal-welbevinden-filmpjes-aandacht.html
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hulpmiddel, die gebruikt kan worden binnen een team zorgverleners, gericht op de individuele 
zorgvrager. Studenten hebben hierover in de voorbereiding ook een artikel gelezen. Laat studenten 
met hun buddy oefenen met het toepassen van de Verhalencirkel door deze toe te passen op elkaar. 
Laat studenten beginnen met samen feiten op te schrijven over zichzelf en vervolgens elkaar vragen 
te laten stellen over de betekenis die ze geven aan deze feiten. In de nabespreking kun je ingaan op 
wat voor soort vragen heb je nodig om te komen tot de betekenis en welke gesprekstechnieken kun 
je toepassen in dit explorerende gesprek. Je kunt, ter verheldering van het gebruik van de cirkel, 
studenten deze laten tekenen en hun uitkomsten hierin laten schrijven. 
Benadruk als docent het verschil tussen het hebben van levensvragen en het levensverhaal van de 
zorgvrager. Het laatste gaat over wat iemand heeft meegemaakt en wie hij/zij is (geworden), 
levensvragen kunnen ontstaan vanuit dit levensverhaal.  
  
Een leuke afsluiting van de les is het bekijken van een filmpje van ‘man bijt hond’ over levensvragen. 
 https://www.npostart.nl/levensvragen/18-05-2015/WO_KRO_864617 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.npostart.nl/levensvragen/18-05-2015/WO_KRO_864617
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Spel Levensvragen  
  
Wat is je grootste wens?  
1  

In wat bent je erg 
teleurgesteld?  
3  

Van welke fouten heb je 
het meest geleerd?  
3  

Waar heb je heel hard om 
gelachten?  
2  

Hoe belangrijk is 
seksualiteit voor je?  
4  

Wie was/is je grote 
voorbeeld?  
1  

Wat was de grootste fout 
in je leven?  
3  

Op welke manier hebt je 
liefde ervaren in je leven? 
2  

Waar gaat het in het 
leven om, vindt je?  
4  

Wat heb je aan bijna 
niemand vertelt?  
4  

Op welke manier heb je 
liefde gegeven in het 
leven? 2  

Wanneer voel je je 
(vooral) eenzaam?  
3  

Waar schaamt je je voor?  
3  

Waar ben je bang voor? 
Waarom?  
3  

Wat was erg verdrietig in 
je leven?  
3  

Wie is God voor je?  
6  

Heb je tot nog toe uit het 
leven gehaald wat er in 
zit?  4  

Hoe wil je herinnerd 
worden?  
5  

In wie ben je erg 
teleurgesteld?  
3  

Waar ben je trots op?  
2  

Waar ben je erg tevreden 
over?  
2  

Wat had je anders willen 
doen?  
3  

Hoe zou je dood willen 
gaan?   
5  

Wat kun je goed?  
2  

Wat gebeurt er als je 
doodgaat?  
5  

Voor wie heb je iets 
kunnen betekenen?   
2  

Wat maakt je blij in het 
leven?  
2  

Wat zou je beslist nog 
willen doen in het leven?  
1  

Wat gaf/geeft je hoop als 
het tegenzit?  
6  

Wat wil je zo lang 
mogelijk volhouden?  
1  

Wat is volgens jou de zin 
van het leven?  
6  

Is er meer tussen hemel 
en aarde?  
6  

Welk levensmotto past bij 
je?  
5  

 Levens vragen spel:  
Groepen van 4: Knip de kaartjes uit, leg ze per nummer bij elkaar. Gooi de dobbelsteen en pak een 
kaartje met het betreffende nummer. Komt de vraag (echt) te dicht bij, dan mag je opnieuw gooien. 
Aan de medespelers de uitdaging om op een goede manier aanvullende vragen te stellen. Eén of 
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twee rondes is meer dan genoeg.   
(Nodig: 4 sets kaartjes en 4 dobbelstenen per groep).   
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SRV les 6: Uitvoeren praktijkopdracht 

Plan, regel en voer de praktijkopdracht uit. De docent is dit uur aanwezig voor vragen.   
Besteed voorafgaand aan het gesprek vooral veel aandacht aan het soort vragen dat je gaat stellen. 
Denk hierbij ook na over hoe je door kunt vragen, om hiermee tot de echte betekenis te komen die 
de persoon geeft aan de feiten. Bekijk voorafgaand aan het gesprek daarom ook nog eens de 
Verhalencirkel.  
  
Praktijkopdracht:  
(tweetallen)   
Samen met je buddy gaan jullie een interview/ gesprek voeren met een oudere (65+). Dit gesprek zal 
met name gericht zijn op levensvragen en het bespreekbaar maken van de spirituele variabele (NSM) 
door niet alleen een oppervlakkig gesprek te voeren, maar ook te komen tot de diepere laag, 
namelijk de betekenis die mensen geven aan zaken. Het gesprek wordt opgenomen op video.   
 
Uit het videoverslag worden 3 kenmerkende fragmenten geselecteerd. Deze worden gepresenteerd 
in SRV bijeenkomst 6. Daarnaast geef je aan:  
 Hoe hebben jullie het gesprek aangepakt?  
 Wie was de geïnterviewde? Korte introductie  
 Samenvatting van hetgeen er naar voren kwam in het interview.  
 Welke vragen hebben jullie gesteld en waarom. Welke vragen/ opmerkingen hadden het  
 gewenste effect? Laat dit zien aan de hand van 3 fragmenten (totaal max 5 minuten) Is er  
              tijdens het gesprek ook gesproken over de betekenis die hij/zij geeft aan zaken? Zo ja, waar  
              blijkt dit uit? Zo niet, waar komt dit door?  
 Hoe was het om een dergelijk interview te doen? Wat geleerd? Wat was makkelijk? Wat  
 moeilijk?  
 Waar hebben jullie om gelachen?   
  
  
Tutorinformatie  
Deze bijeenkomst werken de studenten zelfstandig aan de praktijkopdracht. Er wordt wel verwacht 
dat je aanwezig en beschikbaar bent voor vragen.  
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SRV les 7: Presentatie Praktijkopdracht  
  
DOELSTELLINGEN:  

1. De student toont aan inzicht te hebben in het thema levensvragen  
2. De student kan benoemen en beschrijven welke levensvragen er bij ouderen kunnen 

spelen 
3. De student kan benoemen en beschrijven welke rol je als zorgverlener kunt hebben 

ten aanzien van levensvragen van de zorgvrager. 
4. De student benoemd aan de hand van een praktijkvoorbeeld wat bij een zorgvrager  

                betekenis geeft aan het leven  
 
  
VOORBEREIDING:  
In de les presenteer aan je groepsgenoten 3 fragmenten van het interview dat jullie gehouden 
hebben.  
In totaal zijn ongeveer 10 minuten per groepje beschikbaar.  
Selecteer daarom goed van te voren de fragmenten (samen ongeveer 5 minuten), zodat er niet te 
veel tijd verloren gaat met het opzoeken ervan. De overige 5 minuten worden gebruikt voor de 
mondelinge toelichting. (zie opdracht)  
  
BUDDY OEFENING:  
Welke leerdoelen heb je met betrekking tot presenteren? Bespreek die met je buddy, zodat hij/zij je 
hier na de presentatie gerichte feedback op kan geven.   
  
PORTFOLIO:  
Formuleer twee SMART geformuleerde leerdoelen vanuit de praktijkopdracht en neem deze op in je 
portfolio.   
  
Tutorinformatie  
Ieder groepje krijgt 10 minuten de tijd om hun fragmenten te vertonen en toe te lichten. Elk groepje 
komt aan de beurt. Wees als docent daarom tijdsbewaker.  
  
In de algemene nabespreking moet naar voren komen welke gesprekstechnieken leiden tot de 
gewenste reacties en vragen. Maar ook een bewustwording op gang brengen ten aanzien van eigen 
levensvragen en spiritualiteit.  
  
 



 
Voorbereiding voor persoonlijke informatie van de simulant  
 
Inleefoefening 

 
 
Neem rust en tijd voor deze oefening. Stel hem niet uit tot vlak van tevoren. Het kost zeker 3 uur om 
deze oefening goed te doen. 
 
Deel 1 
Schrijf je levensverhaal tot nu toe. Denk daarbij aan de belangrijke gebeurtenissen in je leven, wie er 
belangrijk voor je zijn (geweest) in welke periode (wie zijn nu nog belangrijk, wie mis je? Vergeet de 
dieren niet), aan de plaatsen / huizen waar je hebt gewoond, aan je opleiding, je werk, je hobby’s en 
vakanties, je gezondheidssituatie (ziektes, ziekenhuisopnames etc.), hoe je levensbeschouwing is 
veranderd in de loop van de jaren, van welke activiteiten je energie krijgt en welke je energie kosten 
(je zorgen). Maak hiervan een verhaal van maximaal 2 A4-tjes. 
 
Laat dit verhaal minstens een dag liggen. En laat het eens aan iemand lezen die je vertrouwt. Lees het 
zelf ook nog een keer door, voordat je aan het vervolg van de oefening begint. 
 
Deel 2 
Stel je leeftijd vast, die je wilt hebben als je als bewoner in het ZorgTrainingscentrum wordt 
‘opgenomen’. Dat kan 50 zijn, 65, 70 of 80. Kies zelf je leeftijd.  
 
Ga rustig zitten en laat je gedachten eens de vrije loop. 
Fantaseer over je situatie op de leeftijd van jouw keuze. 
Betrek bij je associëren hierover wat je allemaal weet en hebt gezien over het ouder worden en de 
ontwikkelingen die in onze samenleving gaande zijn. Neem tijd voor je eigen gedachten en associaties. 
Kijk vervolgens naar onderstaande vragen. Laat ze even op je inwerken en noteer met steekwoorden je 
eerste gedachten/ associaties/ beelden. Je kunt de vragen ook laten rusten als je merkt dat je als 
vanzelf in een stroom van denken/ associëren komt.  
Schrijf daarna een ‘portret’ van jezelf op de leeftijd van je keuze, van ongeveer 2 A4-tjes.  

• Hoe is je gezondheid? (gehoor, gezichtsvermogen, mobiliteit, ouderdomskwalen, gebreken e.d.) 
• In welke mate doe je een beroep op zorgverleners?  
• Ben je helder bij je verstand of lijd je aan dementie? 
• Hoe is het voor je om in kleinschalige woonvorm te wonen? 
• Welke mensen zijn er om je heen? (en wie dus niet meer?) 
• Wie zijn voor jou van steun en/of betekenis en voor wie heb jij betekenis? 
• Hoe is het voor je dat je mensen die van betekenis waren hebt verloren? 
• Wat waren vroeger (dus: nu) de dingen die je graag deed? 
• Wat kun je daar nu nog van doen? (dus ook: wat niet meer) 
• Hoe ziet je dag er in grote lijnen uit? 
• Waarvoor heb/ neem je vooral tijd? 
• Waar kijk je met voldoening op terug wat je in je leven hebt ondernomen/ meegemaakt? 
• Waar heb je plezier in? Waar zie je tegenop? 
• Wat geeft je nu houvast?  
• Hoe zie je de toekomst voor je? Waar kijk je naar uit, waar zie je tegenop? 
• Heb je zaken geregeld voor je overlijden? 
• Waar heb je behoefte aan hebben als het gaat om zorg, hulp of begeleiding?  

 
 

ThijsTromp
Getypte tekst
Bijlage 3




