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De toekomst ligt achter je : bijzondere verhalen van gewone mensen : video-autobiografie deel 1 t/m 
5  
Zeist, Seniorenpastoraat 
Trefwoorden: levensverhalen, ouderen, levensloop 
Samenvatting: Vijf Utrechtse ouderen vertellen hun levensverhaal. De video is 'verknipt' in 
levensloopdekkende thema's, als jeugd, verkering, oorlog, geloof, werk, winst en verlies. De film is 
uitermate geschikt voor beroepsbijeenkomsten. 
Annotatie: DVD 

 
 
Een sprakeloos gevoel / Burger-Jongen, Marga; Peters, Anton; Peters-Hogenkamp, Truus; Verweij, Adri 
(red.) 
Zeist, Seniorenpastoraat, 2008 
Trefwoorden: dementie, ouderen, levensbeschouwingen, religie, geestelijk verzorgers, vrijwilligers, 
mantelzorgers, zorgverleners, films, christenen 
Samenvatting: De DVD toont herkenbare (christelijke) beelden, voorwerpen, teksten etc. aan de hand 
waarvan met dementerende ouderen herinneringen aan het geloofsleven en kerkelijk verleden kunnen 
worden opgehaald. De bijbehorende handleiding biedt ondersteuning en informatie bij het gebruik van de 
DVD. 

 
 
Er zijn / Heus, C. de 
Bunnik, VPTZ Nederland, 2002 
Trefwoorden: terminale zorg, vrijwilligers, patiënten, ouderen, vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren, 
mantelzorgers, films, algemeen 
Samenvatting: Een DVD die een ontroerende impressie toont van het werk van vrijwilligers terminale zorg. 
Patiënten en familieleden vertellen over de waarde en betekenis van de vrijwilliger. Diens aanwezigheid, 
aandacht en zorg zijn een grote steun. Vrijwilligers vertellen over hoe zij het vrijwilligerswerk en het 
bijzondere intense contact met de patiënten ervaren. 

 
 
Gesprekken met ouderen  
Utrecht, Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, 2008 
Trefwoorden: films, levensvragen, verzorgenden, teamleiders, sociaal-cultureel werkers, films, algemeen 
Samenvatting: Medewerkers in zorg en welzijn krijgen te maken met levensvragen van ouderen. Aan de 
hand van twee portretten wordt duidelijk gemaakt welke verwachtingen ouderen hebben met betrekking 
tot de ondersteuning bij hun levensvragen. Ook ziet de kijker welke impact het ontvangen van zorg heeft 
op het leven van ouderen. Zorg- en welzijnsmedewerkers en vrijwilligers blijken een belangrijke rol te 
spelen in het dagelijks leven van ouderen. 
Mevrouw Willems en meneer Witzenburg, praten beiden openhartig over hun leven. Ze vertellen over hun 
dagbesteding, over vragen die hen bezig houden en over rituelen die zin geven aan hun leven. De 
portretten bieden stof tot nadenken en discussie en zijn daarom erg geschikt om te gebruiken in 
trainingen en cursussen. Zowel voor ouderen zelf, als voor medewerkers in de zorg, zullen de beelden en 
uitspraken herkenbaar zijn. 

 
 
Gesprekken over levensvragen / Begemann, Christien; Cuijpers, Mariëlle; Lier, Wendy van; Kuijper, 
Marijn 
Utrecht, Vilans / Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, 2008 
ISBN: 9789088390531 
Trefwoorden: levensvragen, ouderen, sociaal-cultureel werkers, zorgverleners, vrijwilligers, algemeen, 
films 
Samenvatting: Een film waarin aan de hand van twee portretten duidelijk wordt gemaakt welke 
verwachtingen ouderen hebben met betrekking tot de ondersteuning bij hun levensvragen. Ook ziet de 
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kijker welke impact het ontvangen van zorg heeft op het leven van ouderen. Zorg- en 
welzijnsmedewerkers en vrijwilligers blijken een belangrijke rol te spelen in het dagelijks leven van 
ouderen. Mevrouw Willems en meneer Van Witzenburg praten beiden openhartig over hun leven. Ze 
vertellen over hun dagbesteding, over vragen die hen bezig houden en over rituelen die zin geven aan hun 
leven. De portretten bieden stof tot nadenken en discussie en zijn daarom geschikt voor trainingen en 
cursussen. Zowel voor ouderen zelf als voor medewerkers in de zorg en welzijn zullen de beelden en 
uitspraken herkenbaar zijn. 
Annotatie: DVD Ari van Witzenburg (6.01 min.), Clazien Willems-Hylkema (7.09 min.) 

 
 
Kleurrijke zorgpaden : een educatieve film van VU medisch centrum over zorg aan patiënten uit een 
andere cultuur  
Amsterdam, VU Medisch Centrum, 2009 
Trefwoorden: interculturalisatie, zorgverlening, diabetes, CVA, dementie, borstkanker 
Samenvatting: De vier korte films tonen specifieke problemen in de zorg met patiënten, die een andere 
culturele achtergrond hebben. Het doel is uiteindelijk dat zorgverleners gevoeliger worden in de omgang 
met deze patiënten. Met het programma interculturalisatie probeert VUmc sinds twee jaar het tij in de 
zorg te keren. Dat betekent op den duur niets anders dan een verbetering van de kwaliteit van de 
ziekenhuiszorg voor allochtone patiënten. In de film 'Kleurrijke zorgpaden' komen voorbeelden van 
praktijkproblemen aan bod bij aandoeningen als diabetes, acute CVA, dementie en mammacarcinoom. 
Zonder dat er overigens pasklare oplossingen worden aangedragen. Elke patiënt, net als elke zorgverlener, 
is immers weer anders. De casussen vormen het uitgangspunt voor een gesprek en discussie op de 
werkvloer. 
Annotatie: DVD 

 
 
'Laten stikken' / Rijnders, Gerardjan (regie & scenario) 
Amsterdam, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), 2006 
Trefwoorden: euthanasie, patiënten, communicatie, artsen, ouderen, films, algemeen 
Samenvatting: Een gesprek met de arts over euthanasie blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk 
te zijn. Zowel de arts als de patiënt vermijdt blijkbaar liever een gesprek over de dood. De NVVE hoort te 
vaak dat een euthanasieverklaring niet met de arts is besproken of dat deze in de brievenbus is gedaan, in 
de hoop dat het hiermee ‘geregeld’ is. Daarnaast blijken artsen dikwijls te praten in vage termen als ‘ik 
zal u te zijner tijd natuurlijk helpen’ en spreken zich niet uit of zij daadwerkelijk euthanasie willen 
toepassen. Daarom heeft de vereniging besloten een film te laten maken die als leidraad kan dienen voor 
arts en patiënt bij een gesprek over een (toekomstig) euthanasieverzoek. In verschillende scènes wordt 
getoond hoe de arts, maar ook de patiënt, het woord ‘euthanasie’ niet uitspreekt waardoor uiteindelijk 
een ingewikkelde en pijnlijke situatie ontstaat. De laatste scène laat zien hoe een gesprek wel goed kan 
verlopen. Uit de film wordt duidelijk dat zij samen verantwoordelijk zijn voor een goede communicatie. 
Deze film is voorzien van Nederlandse ondertiteling. 
Annotatie: DVD. Instructiefilm 

 
 
Leren omgaan met levensvragen : educatieve spelsituaties over contact met cliënten over 
levensvragen / Cuijpers, Mariëlle; Begemann, Christien; Vermaas, Marije; Lier, Wendy van 
Utrecht, Vilans / Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, 2010 
ISBN: 9789088390890 
Trefwoorden: levensvragen, verzorgenden, vrijwilligers, zorgpersoneel, ondersteuning, films, algemeen 
Samenvatting: Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen maakte in samenwerking met Vereniging 
Het Zonnehuis een dvd om verzorgenden en vrijwilligers te leren hoe zij met levensvragen kunnen 
omgaan. Met medewerking van het Toetstheater kwamen scènes tot stand waarin verzorgenden of 
vrijwilligers in contact komen met ouderen over levensvragen. De dvd is bedoeld voor trainers en 
medewerkers die een taak hebben in het ondersteunen van verzorgenden en vrijwilligers bij het omgaan 
met cliënten (zoals geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders, psychologen, teamleiders en 
vrijwilligerscoördinatoren) en om te gebruiken bij deskundigheidsbevordering van (leerling)verzorgenden 
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en vrijwilligers. De dvd biedt veel waardevolle praktijkvoorbeelden die in tal van bijeenkomsten als 
illustratie van bepaalde thema’s kunnen dienen. Denk hierbij aan scholing over levensvragen, zingeving of 
spiritualiteit en ook aan scholing over communicatie, bejegening en sociale vaardigheden. In de brochure 
bij de dvd staat een uitgebreide toelichting op de inhoud van de scènes en vragen die hierbij gesteld 
kunnen worden. 
Annotatie: DVD met losse handleiding. Gemaakt door het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen in 
samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis, Bilthoven. 

 
 
Levensvragen: hart van zorg en welzijn  
Utrecht, Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, 2010 
Trefwoorden: films, levensvragen, management, films, algemeen 
Samenvatting: In de film Levensvragen: hart van zorg en welzijn vertellen bestuurders uit zorg en welzijn 
over het belang van aandacht voor levensvragen en over de resultaten en argumenten om hier aandacht 
aan te besteden. De goede voorbeelden getuigen van de noodzaak en mogelijkheden en bieden concrete 
aanknopingspunten om met dit thema aan de slag te gaan. De première van de film vond plaats tijdens 
het nationale congres van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen op 27 januari 2011. 

 
 
Meer kleur in de zorg, leren in de zorg  
 2008 
Trefwoorden: onderwijs, scholing, ouderenzorg, zorg, interculturalisatie, diversiteit, geestelijke 
verzorging, levensbeschouwingen, zingeving, kwaliteit van leven 
Samenvatting: Een aflevering waarin vier mbo-studenten (niveau 2 en 3) van ROC Midden Nederland 
openhartig praten over hun motivatie om voor een zorgopleiding te kiezen. Esma, Malika, Melis en Loubna 
vertellen over de inhoud van de opleiding, hun werkzaamheden tijdens de stage, hun ambities en hun 
carrièreperspectieven. Tevens toont de film hoe er tijdens de les aandacht wordt besteed aan het 
geestelijk welbevinden en levensvragen van cliënten. 
Annotatie: 'Meer kleur in de zorg' is een gezamelijke productie van ActiZ, Calibris, ETV.nl Utrecht en ROC 
Midden Nederland. - Zie ook: de dvd 'Meer kleur in de zorg, werken in de zorg'. 

 
 
Meer kleur in de zorg, werken in de zorg  
 2008 
Trefwoorden: ouderenzorg, zorg, interculturalisatie, diversiteit, geestelijke verzorging, 
levensbeschouwingen, zingeving, kwaliteit van leven, verzorgenden, leerlingen 
Samenvatting: Een aflevering waarin zorgverleners worden gevolgd in hun dagelijkse werk met cliënten in 
zorginstellingen. De toeschouwer krijgt een kijkje in woonzorgcentra en verpleeghuizen, waar verzorgers 
en verplegers met diverse culturele achtergronden werkzaam zijn. Mine, Samira, Fatma, Hayat, Halil en 
Adnan zijn ervaren medewerkers en vertellen hoe het is om in de ouderenzorg te werken. Ze gaan in op 
de interculturalisatie binnen de zorg en de wensen en behoeften van cliënten. Eén van de zorgverleners 
vertelt dat het voor cliënten heel belangrijk kan zijn dat er zorgverleners over de vloer komen die 
dezelfde levensbeschouwing hebben. Ook de bewoners komen aan het woord. 
Annotatie: 'Meer kleur in de Zorg' is een samenwerkingsproject van ActiZ, Calibris, ETV.nl Utrecht en ROC 
Midden Nederland. - Zie ook: de dvd 'Meer kleur in de zorg, leren in de zorg'. 

 
 
Oog en oor voor levensvragen  
Utrecht, Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, 2012 
Trefwoorden: films, levensvragen, ouderen, films, algemeen 
Samenvatting: De film wijst ouderen en mensen in de palliatieve fase op het nut van een goed gesprek. 

 
 
Thuiskomen / Löwenhardt, Tess; Bussemaker, Bernard (regie) 
Hilversum, Nachtzon Media, 2012 
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Trefwoorden: verzorgingshuizen, verhuizing, opname, eenzaamheid, algemeen, films 
Samenvatting: Tom Hertog (85) verhuist noodgedwongen naar een verzorgingshuis. Hij bekijkt zijn nieuwe 
wereld van bingo, bloemschikken en gezamenlijke maaltijden met grote argwaan. Het liefst blijft hij op 
zijn kamer met zijn eigen muziek, boeken en computer. Elke toenadering van anderen in het huis wijst hij 
af. Maar dan komt er een moment dat hij niet anders kan dan die anderen in zijn kamer en zijn leven toe 
te laten. Thuiskomen verbeeldt een problematiek die iedereen herkent. Voor (toekomstige) bewoners en 
personeel van verzorgingshuizen is de film een mooi hulpmiddel om thema’s als verlies, eenzaamheid en 
vooroordelen bespreekbaar te maken. Hiervoor is de dvd voorzien van een gesprekshandleiding. 
De film is in september 2011 opgenomen in verzorgingshuis De Koperhorst in Amersfoort. De hoofdrollen 
worden vertolkt door Eric van der Donk (o.a. Oud Geld) en Wim van Rooij (o.a. De Nieuwe Comedie). 
Annemarie Prins (o.a. Annie) is te zien in een bijrol. 
Annotatie: Dvd met gesprekshandleiding. - Mariëlle Cuijpers van Vilans heeft (samen met anderen) 
meegewerkt aan deze handleiding. 

 
 
'Voor ik het vergeet' / Rosens, Nan 
 [2008] 
Trefwoorden: dementie, zelfdoding, documentaires, euthanasie, films, algemeen 
Samenvatting: De documentaire gaat over Paul van Eerden die beginnende dementie had en het einde 
daarvan niet wilde meemaken. De huisarts wilde geen hulp bij zijn zelfdoding verlenen. Paul benaderde 
de NVVE en Stichting De Einder voor informatie en verzamelde dodelijke middelen om zelf een einde aan 
zijn leven te kunnen maken. De documentaire werd uitgezonden door NCRV-Dokument en door de kijkers 
gekozen als Beste van Dokument van 2008. 
Annotatie: DVD. - Documentaire uitgezonden door NCRV-Dokument in 2008. 
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