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Thema 1
LEEFPLEZIER VERKENNEN

Module

Wat maakt afhankelijk?
Factoren die afhankelijkheid versterken.
Reacties op afhankelijkheid afhankelijkheid en 
omgaan met tegenslag.
Aanboren van krachtbronnen.

Inleiding

Voor het hebben van Leefplezier is het zelf bepalen en zelf doen heel belangrijk. Het 
maakt dat je zelf richting geeft  aan het eigen leven. Doen wat je zelf kunt doen is goed 
voor het gevoel van eigenwaarde. Het gevoel ‘dat je er toe doet’. 
Wanneer dat door welke oorzaak dan ook niet meer lukt, komt Leefplezier in gevaar. 
Zelf doen wordt een probleem als het lichaam niet meer meewerkt doordat 
bijvoorbeeld de kracht afneemt en bewegen en verplaatsen een (te ) grote opgave 
wordt. Je weet wat je wilt, maar kan het niet (meer) zelfstandig voor elkaar krijgen. 
Niet meer kunnen bepalen en of zelf doen maakt dat je voor je Leefplezier afhankelijk 
wordt van anderen. Dat zijn naast eventueel aanwezige familieleden en vrienden 
vooral ook de zorg- en hulpverleners als er ook professionele zorg en ondersteuning 
nodig is.  
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Factoren die afhankelijkheid versterken.

Verdieping

Lees uit Leefplezier voor alledag het hoofdstuk ‘Leefplezier in gevaar’Klik hier,  het hoofdstuk  ‘Jezelf 
redden’Klik hier en het hoofdstuk ‘Het Leefplezierprincipe’ Klik hier.

Vragen aan jezelf of aan elkaar

Zoals de figuur laat zien, wordt afhankelijkheid door verschillende factoren beïnvloed. 
Beschrijf bij elke factor een aantal een voorbeeld uit je eigen beroepspraktijk.

In Katja’s bodyscan ‘Ouder worden’ zie je wat er met je gebeurt als je lichaam oud wordt en hoe dat voelt. 
Een voorbeeld van een situatie uit mijn beroepspraktijk waarin het lichaam niet meer meewerkt, met als 
gevolg beperkte keuze vrijheid voor de betrokkene

Een voorbeeld van een situatie uit mijn beroepsprakrijk waarin de wereld te ingewikkeld blijkt en de geest 
niet meer meewerkt, met als gevolg beperkte keuze vrijheid voor de betrokkene

	 1	

http://www.bouwenaanleefbaarheid.nl/images/8/86/Alledag.pdf
http://www.bouwenaanleefbaarheid.nl/images/8/86/Alledag.pdf
http://www.bouwenaanleefbaarheid.nl/images/8/86/Alledag.pdf
http://www.npo.nl/artikelen/katja-s-bodyscan-over-ouder-worden
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Een voorbeeld van een situatie uit mijn beroepspraktijk waarin naasten en zorg- hulpverleners en regels 
vooral bepalen wat nodig is met als gevolg beperkte keuze vrijheid voor de betrokkene

Een voorbeeld van een situatie uit mijn beroepspraktijk waarin de inrichting van de omgeving en de  
spullen in de omgeving letterlijk of figuurlijk in de weg staan, met als gevolg beperkte keuze vrijheid voor 
de betrokkene

Vragen aan jezelf of aan elkaar

Bekijk het filmpje Regelarme zorg en eigen regie en beantwoord de volgende vraag: doe jij wel eens te 
veel voor een betrokkene? Zo ja: wat?

Wil je nog meer weten over het belang van zelfredzaamheid? Doe dan in 20 minuten de e-learning module: 
Zelfredzaamheid

Voorbeeld: Onnodig hulp bij aantrekken steunkousen1

Een groot aantal betrokkenen zouden zelfstandig hun 
steunkousen kunnen aantrekken, met behulp van hulpmiddelen. 
17% van de ‘uittrek-cliënten’ en 6% van de ‘aantrek-cliënten’ zijn 
zelfstandig door de inzet van een hulpmiddel, waar voorheen een 
professionele zorgmedewerker werd ingezet (ZonMw, 2009).

1 Bron: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Zelfredzaamheid-Materialen.html

https://vimeo.com/124031617http://
http://www.gezondenzeker.nl/e-coaching/Zelfredzaamheid_H5_SM_20140929/index.html
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Reacties op afhankelijkheid afhankelijkheid en 
omgaan met tegenslag.

Verdieping

Waarom houden sommige ouderen plezier in hun 
leven, wat er ook gebeurt, en zijn andere ouderen’ 
hun tijd aan het uitzitten’? Er zijn genoeg oudere 
mensen die actief in de samenleving staan. Ook al 
zijn ze op leeftijd. Ook al neemt het aantal vrienden 
af. Ook al krijgen ze te maken met lichamelijke 
en geestelijke beperkingen. De een voelt zich 
eenzaam en zielig omdat er bijna niemand meer op 
bezoek komt. De ander geniet van de enkeling die 
langs komt en zoekt bijvoorbeeld andere manieren 
van sociaal contact.

Mensen gaan heel verschillend om met tegenslagen 
of kansen in hun leven.  Meer hierover lees je in 
Thema 1 Leefplezier verkennen, module 2. Klik hier. 
Wat voor de één een onoverkomelijk obstakel lijkt, 
is voor een ander die ogenschijnlijk in dezelfde 
situatie verkeert nauwelijks een probleem. Wat 
maakt dat de ene oudere veel meer aankan dan 
de andere. Waaruit bestaat de ‘levenskracht’ die 
mensen in staat stelt moeilijkheden te overwinnen 
waar anderen onder gebukt gaan. Is het een gave 
die de een wel heeft en de ander niet? Is het iets 
waar je zelf aan kan werken? Is levenskracht te 
leren en hoe dan?

 
Ook een regenbui biedt mogelijkheden.2 

Vragen aan jezelf of aan elkaar
 

Kijk naar het filmpje: Inspiratie nodig? (Nick Vujicic)
Welke inspiratie over levenskracht geeft dit filmpje jou?

Hoe ga jij zelf om met tegenslagen in je leven? 
Soms ben je je daar niet van bewust. Over 
vanzelfsprekende gedachten en gedragingen 
denk je meestal niet na, zeker niet als ze je 
helpen vooruit te komen. Hierna kun je een paar 
vanzelfsprekendheden invullen die voor jou gelden 

als je met tegenslag te maken hebt. De vragen 
overlappen elkaar soms. Je kan met steekwoorden 
werken. 
Breng vervolgens in beeld waar jouw 
krachtbronnen liggen in het ‘Omgaan met 
tegenslagen’. 

	 2	

2 Bron: Weet wat je doet, Liet de Vries Geervliet, Boom Lemma Uitgevers, 1998

http://www.leefplezier.nl/wp-content/uploads/2016/01/1.2-hoe-maakje- leefplezier.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W5mbldTkruM


M
odule W

at m
aakt afhankelijk?

5

W
erkboek leergang Leefplezier   

 
 

 
Them

a 1  Leefplezier verkennen

Vanzelfsprekendheden zijn terug te vinden in3: 

Gemaakte afspraken in huis die tot een ongeschreven regel zijn geworden

In mijn ouderlijk huis waren bij tegenslag de ongeschreven regels: 

In mijn huidige woonsituatie zijn de gemaakte afspraken:

Gewoonten zonder expliciete afspraken

Van huis uit ben ik gewend als volgt om te gaan met tegenslag: 

Nu ga ik zo om met tegenslag: 

Verwachtingen van gedrag ten aanzien van elkaar

In mijn ouderlijk huis werd er van mij verwacht me als volgt te gedragen bij tegenslag: 

In mijn huidige woonsituatie verwachten we van elkaar dat we ons als volgt gedragen bij tegenslag: 

3 Bron: Weet wat je doet, Liet de Vries Geervliet, Boom Lemma Uitgevers, 1998 
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Bij tegenslag hebben onderstaande mensen de volgende verwachtingen van mij:

Mijn moeder: 

Mijn vader: 

Mijn broer: 

Mijn zus: 

Mijn partner:

Mijn collega:

Mijn studiegenoot: 

Betrokkenen die afhankelijk van mijn zorg zijn: 

Normen en waarden
De volgende normen en waarden heb ik van huis uit meegekregen als het gaat om omgaan met tegenslag: 

De volgende normen en waarden heb ik nu zelf

Communicatie
Ik ben gewend om mij op de volgende manier te uiten bij tegenslag: 
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Aanboren van krachtbronnen.

Verdieping

‘De ouderdom komt met gebreken’ 4….. Maar ‘wijsheid komt met de jaren’…… Wat leert iemand van wat 
hij in het leven meemaakt? Welke levenswijsheid heeft dit opgeleverd? Niet iedereen denkt daar bewust 
over na. Door dat juist wel te doen, komen mensen erachter dat ze veel sterker zijn dan ze denken. Dat 
geeft vaak moed om door te gaan. 

Levensles mevrouw Korneille, uit Leeuwarden, 92 jaar  

Kijk naar wat er nog is en niet naar wat je 
mist.
Het leven leert je lessen, tenminste als je 
iets doet met wat er op je pad komt. Wacht 
niet lijdzaam af of anderen aan je denken, 
neem zelf het initiatief.
Als je een verlies lijdt, komt er altijd ruimte 
voor iets nieuws voor terug. Zie niet om in 
wrok.
Het is belangrijk jezelf ter discussie te 
durven stellen, dat biedt ruimte om te leren 
en een beter mens te worden.
Levenskunst bereik je ook door de kansen te 
pakken die op je pad komen.
Misschien moet je wel oud worden om te 
begrijpen welke lessen het leven je leert.
Levenskunst? Volgens mij zit het in de 
genen. Ik heb het altijd al gehad, een soort 
optimisme. Ik kijk liever naar wat er nog is. 
Niet naar wat ik mis.
Ik ben nu 92 jaar. Mij hoor je niet zeggen 
dat vroeger alles beter was. Ik heb van alles 
meegemaakt en dat kan ik niet herroepen. 
Positief of negatief, daar moet en wil ik mee 
leven.
Het klinkt raar, maar ik ben ook blij met de 
moeilijkheden in mijn leven. Ze hebben ook 
een positief effect gehad. Het leven leert je 
lessen, tenminste als je iets doet met wat er 
op je pad komt.
Bijvoorbeeld door het verdriet na het 
overlijden van mijn man, ben ik meer gaan 
genieten van de natuur. Dingen waar ik 
vroeger aan voorbij ging, daarvan geniet ik 
opeens intens. Zoals van de gele akonieten 
die bloeien langs het paadje naar mijn 
voordeur. Ik ben er duizenden keren langs 
gelopen zonder ze te zien. Opeens zag ik ze 
en nu geniet ik er enorm van. Het is maar zo 
iets kleins dat dan ineens vreugde geeft.

Zo ontmoet ik soms ook mensen waarmee 
ik ineens een goed gesprek heb. Hoe 
komt dat? Omdat ik er op af stap. Ik kan 
natuurlijk blijven zitten en geen initiatief 
nemen, of contacten afwijzen. Maar dan mis 
ik ook veel. Zo is ons gesprek nu ook een 
bijzondere ontmoeting waar ik blij mee ben. 
Soms hoor ik mensen klagen dat er nooit 
iemand op bezoek komt of opbelt. Dan 
vraag ik: ‘bel je zelf wel eens iemand op?’ 
Dus, wat doe je er zelf aan? Wacht niet af.

In mijn jeugd heb ik ook het nodige 
geleerd, bijvoorbeeld door onze 
gezinsomstandigheden. Ik had een broertje 
dat verstandelijk gehandicapt was. Mijn 
moeder was onderwijzeres en alle kinderen 
gingen studeren. Zo ging ik in 1933 naar 
Amsterdam. Ik heb echter geleerd dat 
studeren je niet bijzonder maakt. Ook mijn 
gehandicapte broertje was bijzonder. Ik heb 
geleerd hem op waarde te schatten. Dat kan 
best een grote invloed om mijn latere leven 
hebben gehad.

Ook had ik heimwee in die grote stad. Ik 
kende er niemand. Ik voelde me alleen, 
net als toen ik als kind difterie had en in 
een geïsoleerde eenzame ziekenkamer lag 
in het ziekenhuis. De zusters daar waren 
heel zorgzaam en dat heeft me gered. 
Gelukkig heb ik ook in Amsterdam nieuwe 
mensen ontmoet. Je moet je er echter wel 
voor openstellen. Aanvankelijk durfde ik 
dat niet goed. De angst voor eenzaamheid 
heb ik ermee overwonnen. De les daaruit is 
voor mij dat als je iets verliest, er andere 
mogelijkheden voor terug komen als je ze 
maar wilt pakken.

Plezierig oud worden met levenservaring als krachtbron, Vilans 2007

	 3	

4 Bron: http://www.bouwenaanleefbaarheid.nl/index.php/Levenskracht_en_ouderen  
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Levensles van mevrouw Meerwijk uit Groningen, 84 jaar.

Zorg dat je de dag met plezier door komt en 
zoek zelf contacten. Onder de mensen zijn 
is belangrijk.
Er op af stappen het niet over je kant laten 
gaan is wel belangrijk om het voor jezelf 
goed te houden.
Als je een ander blij maakt, ben je zelf ook 
blij.
In 1949, toen ik 28 jaar oud was kreeg ik 
reuma. Dikke vingers en enkels en altijd 
pijn. In het huishouden kon ik weinig doen. 
Mijn schoonmoeder heeft mij geholpen. 
Later mijn dochter. Ik had daar veel steun 
aan.
Ik was een zogenaamd ‘voorkind’ en ben 
grootgebracht door mijn grootouders. Mijn 
moeder wilde mij niet opvoeden ook niet 
nadat zij was hertrouwd. Mijn vader heeft 
mij afgekocht voor 1000 gulden. Dat kon in 
die tijd. Pas rond mijn 11e jaar kwam ik er 
achter hoe het zat. Niet eens via mijn ouders 
maar via iemand anders. Tegenwoordig 
heb je van die televisieprogramma’s, zoals 
‘Opsporing verzocht’. Ik zou mijn vader wel 
eens willen ontmoeten. Vroeger was zoiets 
er niet. Nu zou ik daar zeker aan meegedaan 
hebben. Om het beter te kunnen verwerken. 
Ik heb het gewoon maar zelf moeten 
accepteren.

Mijn man is 12 jaar geleden overleden. De 
periode voor zijn overlijden was goed. We 
gingen veel op vakantie, met ondersteuning 
van het Reumafonds, en zodoende waren we 
regelmatig onder de mensen.

Met mijn echtgenoot en mijn vriendinnen 
gingen we regelmatig kaarten. Na zijn dood 
begreep ik mijn vriendinnen pas, die vaak 
zeurden over het alleen zijn en wat ik altijd 
zo verfoeide. Het valt niet mee alleen te 
zijn.
Een dieptepunt is het overlijden van mijn 
broer. Hij ging met buikpijn naar de dokter 
en bleek al snel kanker te hebben. Het 
was een vreselijk ziekbed. We hebben 
gesproken over euthanasie, maar de 
huisarts wilde daar niet aan. Het ergste was 

nog dat hij daar niet eerlijk in was en er niet 
met ons over heeft willen praten.
Mijn andere broer was geestelijk niet 
helemaal gezond. Toen ik hem niet meer kon 
verzorgen werd voorgesteld om hem in een 
tehuis in Scheemda te stoppen.
Vreselijk leek ons dat. Uiteindelijk 
hebben we het geprobeerd. De eerste dag 
ontmoette hij daar een oude schoolvriend. 
Het klikte meteen en hij wilde er graag 
blijven.
Later hebben ze hem zonder ons te 
informeren naar een ander tehuis over 
willen plaatsen. De taxi stond al klaar. Zo 
ging dat toen. Ik ben er naar toe gegaan en 
ben voor de deur gaan zitten. “Niet zonder 
overleg”, heb ik gezegd.
Er op af stappen, het niet over je kant laten 
gaan, is wel belangrijk om het voor jezelf 
goed te houden.

Een zoon heeft na de dood van mijn man het 
huis willen kopen.
Maar hij ging niet akkoord met de regels die 
de notaris daaraan stelde. Ik kon daar niets 
aan doen. Toch verweet hij mij dat en wilde 
mij nooit meer zien.
Dat heeft mij het meest verdriet gedaan en 
doet het nog steeds. Maar ik laat mijn leven 
er niet door vergallen. Binnenkort ben ik 
jarig en geef een groot feest. Ik hoop erg 
dat hij komt.

Je moet zorgen dat je de dag met plezier 
door komt. Dat neem ik mij in ieder geval 
dagelijks voor. Ook nu. Ik organiseer hier 
in het tehuis busreisjes en andere uitjes. Ik 
ben net geopereerd en heb een nieuwe heup 
gekregen. Ik slaap de laatste tijd slecht. 
Ben waarschijnlijk alle gebeurtenissen en 
de spanningen van de afgelopen tijd aan 
het verwerken. Ik voelde mij somberder en 
had geen zin in georganiseerde activiteiten. 
Maar ik ben van nature erg vrolijk en zoek 
toch wel weer contacten. Mijn belangrijkste 
motto voor het leven is: “Hij is er blij om, ik 
ben er blij om”.”
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Dergelijke  verhalen helpen jou en de betrokkene 
om te begrijpen hoe deze met zijn problemen 
en tegenslag omgaat.  Voor het verkrijgen en 
behouden van Leefplezier is de wijze waarop 
betrokkenen met hun problemen omgaan  namelijk 
belangrijker dan de aard van de problemen.

Kijk voor een voorbeeld naar het filmpje 
Levensvragen, uit ‘Man bijt hond’. Het startpunt is 
bij 10.10. Levensvragen  5

Ouderen kunnen ook anderen inspireren. Ouder 
worden levert levenservaring op. Iedereen 
ontwikkelt levenswijsheden, die waardevol zijn. 
Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. 
Ouderen die met elkaar levenservaringen delen, 
kunnen zo hun eigen kracht (her)ontdekken. 
Eén van de manieren is het organiseren van 
gespreksgroepen over levensthema’s voor nieuwe 
cliënten van woon-zorgcentra6. 

Levenskracht schuilt in iedere mens. De ene mens 
is zich hier meer bewust van dan de ander. Ouderen 
die hun eigen levenskracht kunnen aanboren, 
hebben een sterk middel in handen om op een 
positieve manier oud te worden. Er zijn allerlei 
manieren om ouderen te ondersteunen de eigen 
levenskracht naar boven te halen. Bijvoorbeeld 
door het stellen van vragen, het laten vertellen 
van het levensverhaal en het samenstellen van een 
levensboek. 

Aandacht voor het verborgen verhaal en 
onuitgesproken vragen van de betrokkene, geeft je 
toegang tot een waardevolle bron van informatie. 
Je leer de ander beter kennen, weet wat hem of haar 
bezighoudt, kan beter aansluiten bij de wensen en 
mogelijkheden om te zorgen voor Leefplezier. 

Werken met verhalen kan bij elke betrokkene 
worden ingezet. Veelal wordt werken met verhalen 
bij volwassenen en ouderen (met dementie) 
ingezet, maar ook mensen met een chronische 
(mentale of psychische) aandoening kunnen hun 
levensverhaal vastleggen. 
Een levensverhaal kan in een levensboek worden 
vastgelegd, maar het kan ook op film of in 
een verhaal worden vastgelegd. Er zijn allerlei 
voorgedachte uitwerkingen verkrijgbaar, waarin de 
betrokkene verhaal samen met belangrijke mensen 
uit zijn netwerk of ondersteuners zijn levensverhaal 
maar ook het nu kan vastleggen. 
De focus kan liggen op het hervinden of het 
toenemen van zelfvertrouwen, zelfwaardering 
en levensgeluk. Wanneer bijvoorbeeld één van 
de partners lijdt aan dementie, verschuift  de 
onderlinge relatie  naar een relatie, die gebaseerd 
is op zorg. Met het levensboek kan je de relatie 
weer versterken vanuit gedeelde herinneringen. 
Depressie en angst kunnen verminderen. Het 
levensverhaal kan met anderen worden gedeeld, 
waardoor steun ervaren en steun geven bijkomende 
versterkende aspecten worden.  Meer over het 
werken met verhalen lees je in Thema 2 Handelen 
vanuit het Leefplezierprincipe, module 4, Anders 
doen. Klik hier

Iedereen wil  het leven kunnen leiden dat voor hem 
of haar van waarde is, in de eigen context en mét 
eventuele ouderdoms- en gezondheidsproblemen7. 
Voor zorg- en hulpverleners ligt, met name in 
de langdurige zorg, de uitdaging in het leggen 
van de verbinding tussen het gewone leven en 
gezondheidsproblematiek die betrokkene ervaart. 
Dat werkt alleen door persoonlijke betrokkenheid  
en aanwezigheid als basisattitude. Meer over 
Present zijn lees je in Thema 2 module 3 ‘Anders 
denken’. Klik hier. 

The Ladino Ladies club
Negen hoogbejaarde Bulgaren komen bij elkaar om elkaar 
verhalen te vertellen over vroeger en Sefardische liederen te 
zingen. 
Time suspended
Een documentaire over één van de dwaze moeders die jarenlang 
op het Plaza de Mayo in Buenos Aires protesteerden met foto’s 
van hun verdwenen kinderen. Nu heeft deze moeder Alzheimer 
en vertellen brieven en knipsels haar verhaal.
Old Wives
Verschillende Russische oude dames vertellen openhartig over 
de zware tijd waarin ze opgroeiden en overleefden. Ze zingen 
volksliedjes en beoefenen oude handwerktechnieken.

Aïda
Woordeloos portret van een bejaarde vrouw in Alexandrië. De 
86-jarige Aïda duwt al 50 jaar haar rolstoel voort vol rozen en 
onverkoopbare prullen. 
Please remember me 
Houd zijn hand vast om samen oud te worden, luidt een oud 
Chinees gezegde. Dat doet Feng met hart en ziel. Zijn vrouw Lou 
van 88 lijdt al tien jaar aan Alzheimer. 
A walnut tree
Een oude man in een Pakistaans vluchtelingekamp blikt terug 
op zijn leven. Hij heeft heimwee naar zijn land: de groene Tirah 
vallei waar hij opgroeide, muziek makte en feestvierde. Zal hij 
terugkeren? 

5 Suggestie: andere films die een inkijk geven in de belevingswereld van ouderen zijn:  

6 Expertisenetwerk levensvragen en ouderen, Marcelle Mulder, 2010, www.netwerklevensvragen.nl levensvragen@vilans.nl
7 Vakbekwaam mensenwerk, Anders werken in  de langdurige zorg, Actiz, 2011

http://www.npo.nl/man-bijt-hond/07-02-2013/NCRV_1585723
http://www.leefplezier.nl/wp-content/uploads/2016/01/2.4-andersdoen. pdf
http://www.leefplezier.nl/wp-content/uploads/2016/01/2.3-andersdenken. pdf
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Omgaan met tegenslag, afhankelijkheid  en het 
aanboren van krachtbronnen bij betrokkenen is 
niet altijd even makkelijk en is afhankelijk van 
allerlei factoren. En soms lukt het niet of niet 
direct  om betrokkenen ‘in hun kracht’ te krijgen. 
De uitdaging is dan de ander te accepteren zoals 
hij zijn situatie beleeft . Dit heeft te maken met 
empathie: het eigen ego even opzij zetten om er 
echt voor de ander te zijn. Meer hierover lees je in 
Thema 2 module 2 ‘Anders kijken. Klik hier 

Andere  aanbevelingen voor zorg- en hulpverleners 
zijn dat je betrokkenen en mantelzorgers in 
bejegening de ruimte moeten geven om tijdens elk 
zorgmoment hun verhaal te doen. De bejegening 
door zorg- en hulpverleners is cruciaal voor de 
ruimte die betrokkenen en mantelzorgers ervaren 
om ideeën, wensen en problemen naar voren te 
brengen8. Het gaat hierbij vooral om de aandacht 
en tijd die je als zorg- of hulpverlener hebt of 
neemt voor cliënt en mantelzorger. Als je gehaast 

een woning van de betrokkene of mantelzorger 
binnengaat, geen oogcontact zoekt en weinig 
aandacht hebt voor de huidige situatie, dan zal 
je geen signalen oppikken. Ook is het voor de 
betrokkene of mantelzorger dan moeilijker zijn of 
haar ideeën, wensen of problemen te benoemen. 
Als je rustig binnenkomt, oogcontact zoekt, oog 
hebt voor details en de huidige situatie waarin de 
betrokkene en een mantelzorger zich bevinden, 
dan is de ruimte voor een gesprek groter.
Fysieke, psychische en sociale belemmeringen 
maken communicatie lastig. Sommige betrokkenen 
ervaren belemmeringen in de communicatie door 
hun beperkingen. De betrokkene kan daardoor 
niet in staat zijn om ideeën, wensen en problemen 
duidelijk te maken. Je vaardigheden voor een 
gespreksvoering zijn daarbij enorm waardevol, en 
een krachtbron op zich. Meer over waarnemen en 
effectieve communicatie lees je in Thema 2 module 
2 ‘Anders kijken’ Klik hier en  module 3 ‘Anders 
denken’. Klik hier

Mevrouw Bogers
2012

Mevrouw Bogers, de door Alzheimer verkleurde laatste jaren. In deze serie volgen we de kleurrijke 
mevrouw Bogers tijdens haar laatste jaren. Door haar beginnende dementie verandert er veel in haar 
leven. Maar haar humor en eerlijkheid maken dat we haar variant van de ziekte van Alzheimer met 
een lach en een traan meebeleven. De sterke karakters van mevrouw Bogers en haar dochter Patricia 
maken het verhaal confronterend en ontroerend tegelijk.

Mevrouw Bogers 2
Aflevering 2: Mevrouw Bogers verhuist van haar vertrouwde woning naar een verzorgingsflat. Door 
de geheugenproblemen is de impact op haar en haar omgeving groot.

Mevrouw Bogers 3
Aflevering 3: Mevrouw Bogers woont in een verzorgingsflat, maar de paniekaanvallen als gevolg van 
haar ziekte nemen toe. Medicatie baat niet en uiteindelijk moet dochter Patricia een ingrijpende 
beslissing nemen.

Mevrouw Bogers 4
Aflevering 4: Voor de relatief scherpe geest van mevrouw Bogers zijn er op de gesloten afdeling 
maar weinig prikkels. Langzaam gaat haar conditie verder achteruit en dochter Patricia krijgt een 
gesprek met de verpleeghuisarts. Enkele weken later staat de familie rond het sterfbed.

8 https://www.movisie.nl/artikel/eigen-regie-cli%C3%ABnten-mantelzorgers?gclid=CjwKEAiAw4e1BRDfi7vghaWU9jESJA
Czo9juIY8vegPT1UnWwoquWXnLGcjHpeY0qQQ8mDP9xvv0FRoCvNHw_wcB 

http://www.leefplezier.nl/wp-content/uploads/2016/01/2.2-anderskijken. pdf
http://www.leefplezier.nl/wp-content/uploads/2016/01/2.2-anderskijken. pdf
http://www.leefplezier.nl/wp-content/uploads/2016/01/2.3-andersdenken. pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fIm5ACA6DJ4
https://www.youtube.com/watch?v=fIm5ACA6DJ4
https://www.youtube.com/watch?v=SPOCvti_EmQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ru5sIoIraXI
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Verwerking

Werken met verhalen maakt dat de verteller deskundiger wordt over zijn eigen leven9.  Hij kan meer 
samenhang aanbrengen, anders naar problemen kijken, problemen anders gaan benoemen, nieuwe 
oplossingen ontdekken, bepaalde gebeurtenissen verwerken of beter loslaten. In groepen kunnen 
betrokkenen elkaar ook steunen. De zorg- en  hulpverlener krijgt door het levensverhaal beter zicht op de 
betrokkene en kan beter aansluiten bij behoeften en wensen.

Het laten vertellen van het levensverhaal.10 

Wat doe jij om het levensverhaal van betrokkenen die afhankelijk van jou zijn naar voren te laten komen?  
Bijvoorbeeld door:
- er ruimte voor geven aan betrokkenen;
- aandacht en tijd te nemen voor betrokkenen  en mantelzorger;
- rekening te houden met fysieke, psychische en sociale belemmeringen. 

9 Bron: Begeleiding nieuwe stijl, Movisie, 2014
10 Expertisenetwerk levensvragen en ouderen, Marcelle Mulder, 2010, www.netwerklevensvragen.nl levensvragen@vilans.nl
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Beschrijf een ervaring. 

Lees je eigen verhaal terug. Zo word je je bewust van welke keuzes je hebt gemaakt om te werken aan het 
levensverhaal van betrokkenen die afhankelijk van jouw zorg zijn. Wat heeft je daarbij geholpen? En ook: 
welke keuzes heb je niet gemaakt? Wat zat je in de weg? 

De vingers van je hand kunnen je helpen bij het teruglezen van je verhaal:
Duim: Waar ben je blij mee?
Wijsvinger: Wat was je bedoeling?
Middelvinger: Waar ben je minder blij mee?
Ringvinger: Wat doe je altijd zo? 
Pink: Waarin voel je  je klein / kwetsbaar en wil je nog groeien?

 

Duim: Waar ben je blij mee?

Wijsvinger: Wat was je bedoeling? Heb je bereikt wat je wilde bereiken?
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Middelvinger: Waar ben je minder blij mee?

Ringvinger: Wat doe je altijd zo?

Pink: Waarin voel je  je klein / kwetsbaar en en zou je anders willen doen?


