
OVER DE KAFT VAN DIT BOEK
 

De achterkant van het tapijt zit 

vol knopen, gaten, een verkeerde 

kleurdraad, een onafgewerkt 

motief,… Door de beperkingen in 

het hier en nu is de oudere heel 

sterk bezig met al die onvolkomen- 

heden in zijn leven en kan hij 

geen voeling meer krijgen met 

de mooie dingen uit zijn leven. 

Door hun levensverhaal te ver-

tellen, kunnen sommige knopen 

ontward worden, worden de 

gaten gestopt, komt de juiste 

kleurdraad terug in patroon en 

wordt het motief vervolledigd. 

De oudere is weer in staat om het 

tapijt te keren en dankbaar terug 

te blikken op een mooi coherent 

leven. De oudere vindt zijn rode 

draad terug.

Herinneringen ophalen onder 
vrienden, we kennen het alle-
maal. Maar wat als we ouder 
zijn en er niemand meer is die 
die gebeurtenissen samen met 
ons heeft beleefd? Dan loop 
je als oudere het gevaar dat je 
de zin van het leven verliest. 
Vanuit de zoektocht naar wat 
kwetsbare ouderen nodig heb-
ben, ontwikkelde het Centrum 
Geestelijke Gezondheidszorg 
(CGG) Brussel de vernieu-
wende methodiek van de 
‘narratieve zorg’. 

Narratieve zorg vertrekt vanuit 
de behoefte van de oudere om 
betekenis te geven aan zijn 
levenservaringen. Die levens- 
ervaringen worden doorheen 
een aantal sessies verwoord 
in een levensboek, een soort 
spiritueel testament. Door 
terug te blikken halen ouderen 
draagkracht uit het verleden. 
Narratieve zorg spreekt op 
die manier de individuele 
krachtbron van de oudere aan 
en geeft energie om de eigen 
toekomst te regisseren. Ook de 
hulpverlener is gebaat bij een 
opgemaakt levensverhaal: hij 
of zij vindt er een houvast in om 
zorg op maat te bieden.

De kracht van het levensverhaal 
is bedoeld voor al wie een 
bijzondere zorg wil bieden 
aan ouderen: medewerkers in 
thuiszorgorganisaties, CGG’s 
en rusthuizen, maatschappe-
lijk werkers en psychologen in 
de ouderenzorg. Dit boek reikt 
hen een theoretische grond-
slag aan, gebaseerd op effect-
meting en kwalitatief onder-
zoek, en praktische handvatten 
voor de levensverhaalmethode.

Psychologe ROSANNE VOETS 
en MIKIS DORMAELS, bachelor 
in de sociale readaptieweten-
schappen,  werken respectieve-
lijk sinds 2012 en 2010 voor het 
project ‘Narratieve zorg’.
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Voorwoord

Er bestaat reeds veel literatuur en onderzoek over het werken met levensverhalen in de zorgverlening. In de 
praktijk zien we dat er al veel gewerkt wordt met levensverhalen in de zorg. Het nut ervan is intussen ook 
ruimschoots bewezen. Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel kreeg meermaals vragen 
naar concrete handvatten om het levensverhaal vorm te geven in de zorg. Dit boek biedt een uitgewerkte 
methodiek voor narratieve zorg bij kwetsbare ouderen, met aandacht voor kansen, valkuilen en good prac-
tices. Narratieve zorg is een werkwijze om samen met de oudere aan introspectie te doen en hem terug 
contact te laten maken met zijn verleden. Een oudere die zijn verhaal kwijt kan en beluisterd wordt, voelt 
zich benaderd als een volwaardige persoon, en niet als een zieke.

Doorheen iemands levensverhaal (her)ontdekt de zorgverlener de mens achter de kwetsbare oudere. De 
focus wordt breder: we staren ons niet langer blind op de ziekte, de zorgnood, de klachten of de beperkin-
gen. Gedrag kunnen we beter plaatsen en begrijpen als we de mens leren kennen.

Zowel het proces (het vertellen) als het resultaat (het levensboek) is erg waardevol en draagt bij tot een 
betere zorgrelatie en dus een betere kwaliteit van zorg. Narratieve zorg legt de nadruk op zowel de dyna-
miek van het proces, het op weg gaan met de oudere tijdens de vertelsessies, als op het product dat op 
het einde van het traject wordt gegeven, het levensboek.

Deze handleiding werd ontwikkeld voor zorgverleners die werken met kwetsbare ouderen, die interesse 
hebben in het verhaal en gevoelig zijn voor de beleving van ouderen. Zorgverleners die niet alleen in het 
werkveld staan en actie ondernemen, maar ook ‘stil willen staan en zijn’ met de oudere; die niet alleen 
naar de oudere kijken met zijn problemen en beperkingen. Kortom, zorgverleners die verdieping willen 
brengen in de relatie met de oudere. Narratieve zorg geeft een meerwaarde aan de zorg en vergemakke-
lijkt het werken en het omgaan met de oudere.

‘De kracht van het levensverhaal. Narratieve zorg bij ouderen’ is geen wetenschappelijk boek. De metho-
diek is wel getoetst in de praktijk en de afgelopen vier jaar continu bijgestuurd met de opmerkingen en 
bemerkingen van de ouderen die hebben deelgenomen. Narratieve zorg is een relatief jonge methodiek, 
waarvan de effecten door LUCAS (Centrum voor zorgonderzoek en consultancy van de KU Leuven) geme-
ten werden. De resultaten van de effectmeting komen aan bod op pp 49-51.

Een speciale dank gaat uit naar mevrouw Julienne Wyns, directrice van het Centrum voor Geestelijke Ge-
zondheidszorg Brussel, die vanaf het begin in dit project geloofd heeft en doorheen de jaren een belang-
rijke steun geweest is. Daarnaast ook een woord van dank aan de initiatiefnemers: dr. Filip  Bouckaert, 
voor zijn geloof in het nut van preventieve methodieken in de ouderenzorg; mevrouw Jeannine Ferket, 
voor haar onuitputtelijke, creatieve input en het maken van de mooie levensboeken; de heer Hans Baert, 
voor het mee uitdenken en uitwerken van dit project en mevrouw Marie-Christine Adriaensen voor het 
delen van haar expertise met de levensverhaalschrijvers. Ten slotte ook een woord van dank aan dr. Nele 

Spruytte en prof. dr. Chantal Van Audenhove van LUCAS voor het wetenschappelijk onderzoek.
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Inleiding

Het ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel heeft al jaren therapeuti-
sche ervaring in het werken met frêle ouderen. Doorheen de jaren ondervond het team echter een hiaat 
in de zorg voor deze ouderen. Een kwetsbare oudere is immers niet altijd een psychisch zieke oudere. Bij 
sommige kwetsbare ouderen is er een lijdensdruk die een andere aanpak vergt. Vanuit deze vaststelling is 
er gezocht naar een antwoord om die ouderen niet door de mazen van het zorgnet te laten glippen, maar 
adequaat te begeleiden.

Kwetsbare ouderen worden vaak met multiple verlieservaringen geconfronteerd, waardoor het gevoel 
kan ontstaan dat de grip op het leven hen ontglipt. Zo dreigen ze in een negatieve spiraal terecht te ko-
men. Het hier en nu komt ook in het teken van verlies te staan en ze zien alleen maar de beperkingen van 
het ouder worden en van het leven op zich.

Het ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel ontwikkelde de methodiek 
van narratieve zorg om op weg te gaan met deze kwetsbare ouderen. Het diende hiervoor in 2010 een pro-
ject in bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) naar aanleiding van een oproep 
voor zorgvernieuwende projecten met als doel zorgbehoevende ouderen langer thuis te laten wonen.

Het kader van narratieve zorg biedt een positieve alternatieve visie op ouderen, die ingaat tegen het ou-
derdomsfatalisme. De oudere die fysiek zwaar zorgbehoevend wordt, riskeert de mastery over het eigen 
leven kwijt te raken. Het doel is dat de oudere die geconfronteerd wordt met een fysieke beperking, han-
dicap of ziekte, deze fysieke tegenslag in de narratieve context van zijn levensverhaal plaatst en zo meer 
autonomie en controle krijgt over de fysieke zorg die hij nodig heeft. De confrontatie met een fysieke 
beperking of ziekte is een scharniermoment in het leven van de oudere. Wie fysieke hulp nodig heeft, 
waarbij een opname in het woonzorgcentrum overwogen wordt, geraakt uit evenwicht en kan zich psy-
chisch slecht gaan voelen. Dit scharniermoment grijpt narratieve zorg aan opdat de oudere niet in een 
negatieve spiraal geraakt met het risico op een klinische depressie. Mensen in de omgeving vinden het 
normaal dat de oudere ‘niet meer vooruit kan’ als hij een fysieke beperking heeft en de oudere gaat ook 
effectief twijfelen aan zijn identiteit. Hij krijgt het gevoel dat hij zijn leven niet meer in handen heeft, hij 
verwaarloost zijn sociale activiteiten en ontwikkelt geen praktische vaardigheden meer. “Wat beteken ik 
nog?”, “Ik kan niks meer.”, “Nu is het gedaan met mij...” Het is belangrijk dat er een keerpunt komt in die 
automatische koppeling van fysieke beperking en het verlies van autonomie. Door de fysieke beperking in 
het levensverhaal te situeren en te integreren, ontdekt de oudere hoe hij met andere tegenslagen in zijn 
leven omgegaan is. Hij haalt levenskracht uit zijn eigen levensverhaal en krijgt meer mastery (het gevoel 
zijn leven terug in handen te hebben), waardoor zijn fysieke kwetsbaarheid afneemt en het gevoel van 
autonomie versterkt wordt. Zijn gevoel van afhankelijkheid vermindert en hij wordt ertoe aangezet de 
controle op te nemen. Zonder hulp ontwikkelen veel ouderen depressieve gevoelens, die tot een klinische 
depressie kunnen leiden. De methodiek van narratieve zorg is geen alternatief voor de behandeling van 
een klinische depressie. Ze kan echter wel preventief werken bij mensen met depressieve gevoelens.
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Narratieve zorg is een individuele begeleiding van kwetsbare ouderen, waarbij de levensverhaalschrijver 
ongeveer twaalf keer bij de oudere aan huis gaat om in gesprek te gaan over de herinneringen uit het 
leven. De methodiek is opgebouwd uit acht thema’s: kindertijd en jeugd, werk en zorg, sociale relaties, 
moeilijke perioden, dierbare herinneringen, krachten, hoogte- en dieptepunten en betekenis en toekomst. 
Op basis van de gesprekken wordt een levensboek opgesteld. Het proces van vertellen is evenwaardig aan 
het levensboek als product. Het tweede deel van dit boek behandelt de uitgewerkte methodiek van nar-
ratieve zorg. Deel één behandelt de theoretische achtergrond van het werken met levensverhalen in de 
zorg. Elk hoofdstuk eindigt met een oefening die de zorgverlener uitnodigt om zelf aan de slag te gaan 
met het eigen levensverhaal. Om te werken met het levensverhaal van de oudere, moet de zorgverlener 
(levensverhaalschrijver) immers voeling hebben met zijn eigen levensverhaal en bewust voelen wat de 
beleving van levensthema’s kan losmaken.
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Korte schets van het levensverhaal in de zorg

Het is moeilijk om een precieze weergave te geven van hoe het levensverhaal ingang heeft gevonden in de 
zorg. Enkele personen zijn echter belangrijk geweest in dit proces.

Robert Butler stelde in de jaren ’70 vast dat mensen in een terminale fase vaak de balans van hun leven 
opmaken. Uit zijn onderzoek bleek dat mensen in een terminaal stadium die natuurlijke drang hebben. 
Deze vaststelling ging in tegen de toen heersende opvatting dat mensen in een palliatieve context beter 
niet te veel meer terugdenken aan vroeger. Butler daarentegen poneerde dat het wel goed was om de 
balans op te maken. Op het einde van hun leven blijken mensen een natuurlijke behoefte te hebben 
om gebeurtenissen in de context van hun leven te plaatsen om rustig te kunnen sterven. “Het is goed 
geweest, wat er ook gebeurd is.”

De Hongaars-Amerikaanse psychotherapeut Ivan Böszörményi-Nagy (1920-2007) is de vader van de con-
textuele therapie. Ook Nagy gebruikt het levensverhaal als bron van verandering. Levensgebeurtenissen 
en de manier waarop het individu deze gebeurtenissen beleeft en verwerkt, hebben een invloed op hoe 
iemand in het leven staat. Inzicht in dit mechanisme kan leiden tot ‘genezing’.

De Australiër Michael White (1948-2008) is de grondlegger van de narratieve therapie. Hij vertrekt vanuit 
de subjectieve beleving van het individu. In het vertellen van het levensverhaal krijgen emotioneel gela-
den gebeurtenissen een logische samenhang, die helend kan zijn. Het levensverhaal krijgt een functie in 
de therapie. In hoofdstuk 7 (pp 45-48) gaat Johan van de Putte dieper in op deze narratieve therapeuti-
sche benadering, die voor de narratieve zorg een inspiratiebron is.
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Begrippenkader

Herinneringen ophalen doen we allemaal. Dit gebeurt op een spontane manier: als we met vrienden 
samen zijn op café, bij het overlijden van een dierbare, bij het maken van een belangrijke keuze in ons 
leven... Het is vrijblijvend en we vertellen elkaar herinneringen afhankelijk van het moment, de context en 
onze gemoedstoestand. Het is een natuurlijke manier om met elkaar in relatie te gaan.
Herinneringen zijn ook binnen de zorg een belangrijk aandachtspunt geworden. Er zijn verschillende ma-
nieren om ze op te halen op een gestuurde en gestructureerde manier met een helend effect.

Reminiscentie

Reminiscentie is een methodiek om vanuit de sociale geschiedenis herinneringen op te halen. De kern 
van deze methode is positieve herinneringen oproepen. Dit gebeurt meestal in groep, maar ook in een 
één-op-éénsituatie, onder begeleiding van activiteitenbegeleiders of vrijwilligers in een ontspannen, spon-
tane sfeer. Ophalen van herinneringen wordt hier gestimuleerd door de zintuigen te prikkelen. Hiervoor 
gebruikt men triggers: foto’s van vroeger om naar te kijken, oude voorwerpen die vastgenomen kunnen 
worden, de geur van bruine zeep, liedjes van in de kinderjaren, een oude film...

Reminiscentie zorgt voor een plezierige tijdsbesteding, maar veel belangrijker versterkt het proces de 
identiteit van de deelnemers en creëert het contact en gemeenschappelijkheid; de deelnemers vinden 
elkaar terug in gelijkaardige verhalen.

Life review

Life review is het opmaken van een levensbalans: wat zijn de positieve en negatieve gebeurtenissen in mijn 
leven en zijn ze in evenwicht? Het gaat dus niet enkel om een terugblik, er is ook een evaluatief aspect, 
waarbij het ‘ik’ beoordeeld wordt in functie van levensgebeurtenissen. Iedereen maakt op geregelde tijd-
stippen de balans op van zijn leven. Bij crisis, twijfel of verandering staan we stil en blikken we terug. 
Life review is een intensieve en meer gestructureerde interventie dan reminiscentie. In palliatieve settings 
wordt deze methodiek vaak gehanteerd om op weg te gaan met de terminale patiënt vanuit de ervaring 
van Butler dat de levensbalans opmaken een natuurlijk proces is.

Autobiografi e

Autobiografie is de geschreven neerslag van levensloopgebeurtenissen. Het levensverhaal of delen van 
dit verhaal worden neergeschreven door de persoon zelf. De belangrijkste thema’s komen aan bod, zowel 
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positieve als negatieve herinneringen. Het eigen levensverhaal schrijven is vaak een spontane en innerlijke 
behoefte. Een autobiografie schrijven is op zich geen therapie en gaat niet probleemgericht te werk. Toch 
is zelfreflectie hier een belangrijk element. Zowel het uiteindelijke product als het proces van het schrijven 
heeft een grote evaluatieve waarde.

Narratieve zorg

Narratieve zorg legt de focus op het verhalende aspect van het leven. Ze staat niet op zich en neemt ken-
merken van reminiscentie, life review en autobiografie over. Narratieve zorg beschouwt de persoon in zijn 
context en heeft aandacht voor de sociale en maatschappelijke geschiedenis van de oudere. De beteke-
nisverlening aan levensgebeurtenissen ontstaat door het verhaal te beschouwen in het hier en nu. Ook 
zelfreflectie is een belangrijk element van narratieve zorg.
Bij narratieve zorg komt de existentiële dimensie op de voorgrond. Ze biedt een antwoord op de vraag 
‘Wie ben ik?’ en werkt identiteitsversterkend. Zo maakt ze de kwetsbare oudere terug meester van zijn 
eigen leven.
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Attitudes

Narratieve zorg vertrekt vanuit de attitude van de zorgverlener met aandacht voor de behoeften van de 
zorgvrager, een niet-veroordelende houding tegenover het ouder worden en een belevingsgerichte samen-
werking met de oudere.

Van emancipatorisch werken naar empowerment

Bij emancipatorisch werken streeft de zorgverlener ernaar de zorgvrager ‘gelijk te maken’ en hem tot 
expert te bevorderen. De zorgvrager bepaalt wat hij nodig heeft. Het is dus van belang wat de zorgverlener 
doet, namelijk de zorgvrager betrekken in het zorgproces.
Empowerment gaat veel verder dan emancipatorisch werken. Het spoort de oudere aan zijn eigen kracht-
bronnen aan te spreken. Door reciprociteit in de relatie zorgverlener – oudere wordt empowerment mo-
gelijk: reciprociteit is de meest fundamentele sociale norm. Door het proces van geven en teruggeven 
ervaart de oudere dat hij betekenis heeft. Op die manier komt er mentale ruimte vrij om zich opnieuw 
bewust te worden van de eigen krachtbronnen. Empowerment is een structuur, een kader, een manier 
van werken. Empowering is een methodiek die noodzakelijk is bij de psychische hulpverlening voor de 
doelgroep ouderen.

Het bannen van ageism en gerontofobie

Ouderen zijn een spiegel voor elk van ons en voor de hele maatschappij: kijken naar ouderen prikkelt het 
eigen toekomstbeeld waardoor mensen het risico lopen ageïstisch en gerontofoob te worden. Als maat-
schappij en als individu hebben we vooroordelen over ouder worden en oud zijn. Er ontstaat een stereo-
tiep beeld alsof ouder worden enkel aftakeling betekent. Dit creëert angst om oud te zijn. Oud worden 
wordt iets om te vermijden. We moeten mooi, jong en gezond zijn, en als we het niet zijn, moeten we op 
zijn minst proberen er zo uit te zien. Fitness, drankjes, botox, haarkleurmiddel... alles is goed om zo lang 
mogelijk het ouder worden te verdoezelen. Advertenties en reclame gebruiken jonger uitziende ouderen 
om iets te promoten, en hulpbehoevende ouderen als afschrikwekkend beeld. De maatschappij probeert 
ouderdom te verstoppen.
Dit gedachtegoed beïnvloedt het individu. Ageïstische denkbeelden dragen we bewust en/of onbewust 
allemaal mee. Oud worden? Ja, mooi en vitaal, zo zullen wij oud worden! Zorgafhankelijk worden? Neen 
hoor, dan rijden we nog liever in onze rolstoel van de rots! Ouderen in de geestelijke gezondheidszorg 
spiegelen op één of andere manier dit schrikbeeld waar we zelf niet mee geconfronteerd willen wor-
den. Bij sommige zorgverleners leidt dit ertoe dat ze liever niet met ouderen willen werken. Werken met 
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ouderen ligt voor veel mensen buiten hun ‘comfortzone’. Doen ze het toch, dan liggen er heel wat valkui-
len te wachten:

 • Betutteling: “Ocharreme de oudere.” Inadequate opmerkingen maken de oudere bedeesd over het ou-
der zijn. “Hij heeft het zo moeilijk, dus we moeten heel lief zijn.” De oudere heeft het gevoel niet meer 
ernstig genomen te worden.

 • Paternalisme: ‘Afgeschreven oudjes’ moeten luisteren en niet moeilijk doen. “Wij nemen het over want 
jullie zijn oud en kunnen zelf niet meer rationeel beslissen.”

 • Subtiele powerdrain: “Het zal wel goed komen, ik ben er voor u.” Veel minder duidelijk maar even scha-
delijk. Op een subtiele manier wordt de oudere duidelijk gemaakt dat hij zelf de kracht niet meer heeft 
om zijn leven vorm te geven. We weten immers dat we niet mogen betuttelen of paternalistisch doen, 
dus zijn we begrijpend. De oudere spiegelt evenzeer wat we niet willen voelen. We gaan druk uitoefe-
nen om de problematiek zo snel mogelijk van de baan te krijgen. Subtiel krijgt de oudere de boodschap 
dat hij niet goed bezig is en dat hij moet doen wat de zorgverlener suggereert, en dan komt het goed. 
Het resultaat is dat de kracht, de power, verder afneemt en de oudere afhankelijk wordt. Hij heeft ge-
leerd dat als hij problemen ervaart, hij iemand anders nodig heeft om ze op te lossen.

Het belevingsgericht werken

In het werken met ouderen met een psychische problematiek en/of een psychische kwetsbaarheid is het 
aspect beleving belangrijk. De oudere is voor de zorgverlener een voortdurende spiegel van de eigen bele-
ving van het ouder worden. Men kan pas écht naar de beleving van de oudere gaan, met het besef van de 
eigen innerlijke ervaringen. De beleving van de oudere, als bewuste ervaring, is immers één van de meest 
waardevolle informatiebronnen voor een zorgverlener. Het is van ontzettend groot belang bij ouderen naar 
hun beleving te peilen. Wat betekent deze situatie, een bepaald verlies bijvoorbeeld, nu precies voor die 
oudere. Hoe beleeft hij dit?
Vanuit ons eigen denken als ‘jongere’ zorgverlener zijn we geneigd de beleving van de oudere in te vullen. 
Zo wordt fysiek verlies door een zorgverlener gemakkelijk als het primaire, het ergste, het meest immobi-
liserende bekeken. Hoewel fysiek verlies inderdaad vaak leidt tot verlies op andere dimensies, is het niet 
steeds het fysieke verlies dat de oudere het meest treft. Fysieke verliezen zijn inherent aan de leeftijd en 
vele ouderen hebben hier reeds mee leren omgaan. Als zorgverlener zien we door de concreet zichtbare 
aspecten van het ouder worden de tijdsbeleving en de perspectiefbeleving gemakkelijk over het hoofd. 
Zijn we wel voldoende bedachtzaam voor de tijdsbeleving van de oudere?
Zorgverleners hebben zelf al kinderjaren en volwassenenjaren geleefd, waardoor ze uit zichzelf gemak-
kelijker voeling hebben met de levensperiode die opgang maakt: jaren van groei, potentie en kracht, 
verwezenlijking van (levens)projecten enzovoort. Veel moeilijker is het voor zorgverleners om voeling te 
krijgen met de beleving van ouderen, vooral de oudere ouderen, omdat ze die jaren van ouderdom nog 
niet geleefd hebben. Het is niet evident om de thema’s aan te voelen die op dat moment aanwezig zijn: 
de jaren van loslaten, het afgeven van opgebouwde zaken enzovoort. Ouderen leven met een bepaalde 
levensverwachting, bewust van de eigen eindigheid. In de beleving van dit eindigheidsbesef komt het 
thema afronding sterk naar voren. Tevens krijgen veel ouderen te maken met een extra-time-gevoel: op 
een bepaald moment leven ze ‘langer dan de verwachting’. Voor zorgverleners is het moeilijk om de bele-
ving rond dit levensperspectief aan te voelen en het risico op eigen invulling is groot.
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Deel 1 Theoretische beschouwingen

Hoofdstuk 1  Het verhaal in functie van het 
levensverhaal

“Older people are empowered by their history”

Barbara Kirshenblatt-Gimblett

Een verhaal is een georganiseerd betekenissysteem. De personages in een verhaal zijn verwikkeld in een 
plot, een opeenvolging van gebeurtenissen en causale verbanden. De plot speelt zich af in een bepaalde 
tijd en ruimte. Het leven als verhaal heeft een begin, een midden en een einde.

Het aspect betekenisgeving in het verhaal is cruciaal. De plot geeft structuur en samenhang aan ge-
beurtenissen, waardoor die betekenis krijgen. Gebeurtenissen staan in een verhaal niet op zichzelf, maar 
staan in verband met elkaar. In de samenhangende structuur van het verhaal komen spanning, confl icten 
en tegenstellingen aan het licht en worden emoties opgeroepen.

Elk verhaal moet gevoeld worden om begrepen te worden. Wie een roman leest, identifi ceert zich met 
het hoofdpersonage. Zo kruipen we helemaal in het verhaal. Wie zijn eigen verhaal vertelt, doet in wezen 
hetzelfde. De oudere vertelt zijn levensverhaal en stapt zo terug in zijn eigen verhaal.

Iedereen beleeft en verzamelt in de loop der jaren vele duizenden verhalen. Als we ons levensverhaal ver-
tellen, moeten we willens nillens een keuze maken uit die vele duizenden verhalen die we ter beschikking 
hebben. Onze keuze geeft aan wie we zijn. Meer zelfs: onze keuze bepaalt wie we zijn op het moment van 
het vertellen van ‘het verhaal uit de duizenden’. Deze keuze is afhankelijk van het moment, de toehoorder, 
de gemoedstoestand, de vragen die gesteld worden...

Het eigen levensverhaal vertellen maakt het gevoel voor avontuur weer wakker in de kwetsbare oudere. 
De doos met herinneringen gaat open. Het is een ontdekkingstocht in het eigen leven. Dat is een boeiend 
proces, ook voor de schrijver, die het privilege heeft mee op pad te mogen gaan. Mensen krijgen een ge-
zicht door hun verhalen. Door te vertellen worden ze weer de vriend van hun boezemvriend, ze worden 
weer verliefd op hun eerste lief, ze zien zichzelf opnieuw als kind, als puber, als partner... Dat zijn allemaal 
verschillende gezichten die deel uitmaken van wie we zijn en die ons helpen uit de beperkingen van het 
heden te breken.

De ‘neutrale’ levensverhaalschrijver draagt natuurlijk ook zijn eigen levensverhaal mee. Soms heeft hij 
iets gelijkaardigs meegemaakt of gevoeld. Erg belangrijk in een levensverhaal zijn doorgaans de eerste 
20 levensjaren: de kinderjaren, de pubertijd, de jeugd, de jongvolwassenheid. Ook de schrijver heeft die 
jaren beleefd, zij het doorgaans in een andere sociaal-historische periode. Toch herkent hij bij zichzelf 
ongetwijfeld elementen uit de kindertijd, de puberjaren, al de ‘eerste keren’ in een leven. De schrijver kan 
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erkenning geven vanuit zijn eigen herkenning. De levensverhaalschrijver leeft zich in. Door de mentale af-
stand tussen schrijver en verteller vult de levensverhaalschrijver weliswaar niets in voor de oudere, maar 
door zijn belevingsgerichte vragen, toetst hij af wat hij gehoord heeft. De oudere kan gerust zeggen: “Ja, 
zo bedoel ik het” of “Neen, dat is niet wat ik voelde”. Het levensverhaal van de schrijver ent zich op dat van 
de oudere en kan de kleur ervan versterken, verdiepen en meer glans geven, maar het zal de kleur niet 
wezenlijk veranderen.

In de context van narratieve zorg speelt de levensverhaalschrijver een belangrijke rol. Door te luisteren en 
de juiste vragen te stellen, koppelt de schrijver terug naar de verteller. Zo geeft de levensverhaalschrijver 
mee structuur aan het verhaal. Hij creëert diepgang en helpt samenhang te brengen. De essentie in nar-
ratieve zorg is dat het verhaal gevoeld moet worden. Het belevingsgerichte staat centraal. De schrijver is 
facilitator en ziet toe op de beleving in het hier en nu.

Een bijzondere meerwaarde van de levensverhaalschrijver voor de oudere ligt in het opwekken van de ver-
wondering over het buitengewone van het gewone. Deze gemoedstoestand ontstaat wanneer de oudere 
iets gewaarwordt dat hij niet of anders had verwacht. Door zijn verhaal te vertellen over een zogezegd 
alledaagse levensgebeurtenis (zijn eerste schooldag, de komst van een zusje, de kennismaking met zijn 
levenspartner...) beseft de oudere het unieke van deze gebeurtenis in de context van zijn hele levensver-
haal. Die verwondering kan de oudere niet in zijn eentje bewerkstelligen. De oudere moet gestimuleerd 
worden om één gebeurtenis uit verschillende invalshoeken te bekijken en er op die manier voeling mee te 
krijgen. Zo ontdekt hij dat het alledaagse toch bijzonder is of was. Als de schrijver na een sessie afscheid 
neemt van de oudere, blijft die dikwijls met dit gevoel van verwondering achter. Dit gevoel blijft nazinde-
ren en zorgt voor een algemeen gevoel van welbevinden in het hier en nu.

Het is een opdracht van de levensverhaalschrijver om te spelen met de dynamiek van de verhalen van 
het leven. Door vragen met diepgang te stellen, legt de levensverhaalschrijver verbanden bloot die de 
oudere zelf niet ziet. Doordat deze verbanden zichtbaar worden, wordt de geest van de oudere geprik-
keld. Inzichten komen plots helder aan de oppervlakte door een vraag, een blik, een stilte... die de oudere 
anders doet kijken.

Zo vertelde Roger over zijn jongere zus: “Tot mijn vijf jaar was ik enig kind en kreeg ik alle aandacht van 
mijn ouders en grootouders die bij ons inwoonden. Kort na mijn vijfde verjaardag werd mijn zusje geboren. 
Mijn leven werd helemaal dooreen geschud. Alle aandacht ging naar Rosa en ik had het gevoel dat ik werd 
gestraft; ik moest naar het eerste leerjaar en zij mocht thuisblijven.” Door gerichte vragen te stellen als 
levensverhaalschrijver, kantelt zijn verhaal: “Mijn ouders zijn op jonge leeftijd gestorven. Mijn zusje en ik 
bleven alleen achter. Ik was 21, mijn zus 16. Ik moest ineens de vaderrol opnemen terwijl ik nog erg verdrietig 
was over de dood van mijn ouders. Als ik nu terugkijk op deze periode, is het dankzij haar dat ik mij op dat 
moment niet heb laten hangen. Ik voelde me verantwoordelijk voor Rosa en wilde ervoor zorgen dat ze niks 
tekort kwam. Nu zie ik in dat de geboorte van Rosa mijn redding is geweest, dat ik dankbaar moet zijn dat ze 
er was.” De verwondering van Roger vertaalde zich in dankbaarheid naar Rosa.

“Sommige vragen die je mij gesteld hebt, zetten mij echt tot nadenken. Zo heb je me ge-
vraagd wie ik dankbaar ben voor wat ze gedaan hebben tijdens mijn jeugd. Nu ben ik mij 

daar meer bewust van en dat vind ik heel fi jn.”
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 Oefening

Bij onze geboorte krijgen we een unieke voornaam van onze ouders. Sommige ouders hebben daar 
negen maanden over nagedacht. Je voornaam is het begin van je eigen levensverhaal en heeft een 
betekenis. Soms ben je er blij mee, soms helemaal niet. Het kan dat je je voornaam verandert tijdens 
je leven.

Sta even stil bij je eigen voornaam.
Waar komt jouw voornaam vandaan?
Waarom kozen je ouders precies die voornaam?
Ben je naar iemand vernoemd?
Heeft je voornaam een bijzondere betekenis?
Roept je naam een verhaal op?
Ben je er tevreden over of had je graag anders geheten?
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De achterkant van het tapijt zit 

vol knopen, gaten, een verkeerde 

kleurdraad, een onafgewerkt 

motief,… Door de beperkingen in 

het hier en nu is de oudere heel 

sterk bezig met al die onvolkomen- 

heden in zijn leven en kan hij 

geen voeling meer krijgen met 

de mooie dingen uit zijn leven. 

Door hun levensverhaal te ver-

tellen, kunnen sommige knopen 

ontward worden, worden de 

gaten gestopt, komt de juiste 

kleurdraad terug in patroon en 

wordt het motief vervolledigd. 

De oudere is weer in staat om het 

tapijt te keren en dankbaar terug 

te blikken op een mooi coherent 

leven. De oudere vindt zijn rode 

draad terug.

Herinneringen ophalen onder 
vrienden, we kennen het alle-
maal. Maar wat als we ouder 
zijn en er niemand meer is die 
die gebeurtenissen samen met 
ons heeft beleefd? Dan loop 
je als oudere het gevaar dat je 
de zin van het leven verliest. 
Vanuit de zoektocht naar wat 
kwetsbare ouderen nodig heb-
ben, ontwikkelde het Centrum 
Geestelijke Gezondheidszorg 
(CGG) Brussel de vernieu-
wende methodiek van de 
‘narratieve zorg’. 

Narratieve zorg vertrekt vanuit 
de behoefte van de oudere om 
betekenis te geven aan zijn 
levenservaringen. Die levens- 
ervaringen worden doorheen 
een aantal sessies verwoord 
in een levensboek, een soort 
spiritueel testament. Door 
terug te blikken halen ouderen 
draagkracht uit het verleden. 
Narratieve zorg spreekt op 
die manier de individuele 
krachtbron van de oudere aan 
en geeft energie om de eigen 
toekomst te regisseren. Ook de 
hulpverlener is gebaat bij een 
opgemaakt levensverhaal: hij 
of zij vindt er een houvast in om 
zorg op maat te bieden.

De kracht van het levensverhaal 
is bedoeld voor al wie een 
bijzondere zorg wil bieden 
aan ouderen: medewerkers in 
thuiszorgorganisaties, CGG’s 
en rusthuizen, maatschappe-
lijk werkers en psychologen in 
de ouderenzorg. Dit boek reikt 
hen een theoretische grond-
slag aan, gebaseerd op effect-
meting en kwalitatief onder-
zoek, en praktische handvatten 
voor de levensverhaalmethode.

Psychologe ROSANNE VOETS 
en MIKIS DORMAELS, bachelor 
in de sociale readaptieweten-
schappen,  werken respectieve-
lijk sinds 2012 en 2010 voor het 
project ‘Narratieve zorg’.
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