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 et domein ‘mentaal welbevinden’ maakt deel uit van het Kwaliteitskader voor
H
Verantwoorde Zorg. In essentie gaat het om de volgende indicatoren:
• zorgverleners hebben respect voor de eigen identiteit en levensinvulling van de cliënt;
• z orgverleners bieden ondersteuning aan cliënten bij hun persoonlijke ontwikkeling,
levenskeuzen en zingeving;
• er is voldoende aandacht voor cliënten die eenzaam zijn of depressief;
• e
 r is voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen voldoende geestelijke
verzorging beschikbaar;
• v eranderingen in het mentaal welbevinden worden tijdig gesignaleerd en
doorgegeven.
(Zie: Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, Utrecht 2007)
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Voorwoord
Mentaal welbevinden is één van de domeinen van Verantwoorde Zorg.
Naast de zorg voor het lichaam en voor wonen en participatie, ervaren velen
mentaal welbevinden als een wat ‘ongrijpbaar’ domein. En dus is het vaak een
ondergeschoven kindje in de zorg. Tegenvallende scores op de indicator voor
depressie zijn het signaal om er iets aan te gaan doen, maar waar te beginnen?
Met de vijf artikelen in deze bundel, speciaal geschreven voor de praktijk
van de ouderenzorg, geeft ActiZ startpunten om te werken aan mentaal
welbevinden.
Op allerlei plaatsen in een ouderenzorgorganisatie zijn mensen betrokken bij het mentaal
welbevinden van de cliënten. Verzorgenden natuurlijk, die in de dagelijkse omgang veel met en
van cliënten meemaken – en die zich al dan niet in staat voelen om daar passend op in te gaan.
Dan de meer gespecialiseerde behandelaars (psychologen, geestelijk verzorgers of specialisten
ouderengeneeskunde) wiens expertise min of meer tijdig wordt ingeroepen – en die al dan niet
het gevoel hebben bij te kunnen dragen aan een goede inbedding voor deze dimensie van de
zorg. Maar ook managers en raden van bestuur, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie
van zorg en dienstverlening en die ‘afgerekend’ worden op de scores in het kwaliteitskader
Verantwoorde Zorg. Als mentaal welbevinden voor velen van hen een wat ongrijpbaar domein is,
hoe dan aanknopingspunten te vinden om er mee aan de slag te gaan? Welke visie helpt daarbij
en hoe is de organisatie in te richten op het leveren van deze kwaliteit van zorg?
De vijf artikelen in dit boekje bieden bestuurders en management van zorgorganisaties
startpunten om werk te maken van mentaal welbevinden. Niet alleen depressiepreventie
komt aan bod, maar ook de rol van identiteit en zinbeleving in de zorg, de positie van
geestelijke verzorging, de kracht van levensverhalen en de gevolgen voor implementatie en
organisatieontwikkeling.
Centrale visie is dat vraaggerichte zorg niet mogelijk is zonder oprechte en aanhoudende
aandacht voor de identiteit van de cliënt. Mentaal welbevinden is geen extraatje in de zorg, maar
het vormt het hart van de zorg. Door werkelijk aan te sluiten bij de persoon en de zinbeleving
van de cliënt wordt zorg doelmatiger en bevredigender; voor cliënt èn medewerker!
drs. Aad Koster
directeur ActiZ
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Levensverhalen:
de kracht van narratieve zorg
In dit artikel beschrijven we hoe de verhalende of narratieve benadering kan bijdragen aan mentaal
welbevinden. U krijgt informatie over wat de narratieve benadering inhoudt, wat een levensverhaal
is en hoe op methodische wijze de aandacht voor het levensverhaal kan worden geïmplementeerd
in het zorgproces.

Het kwaliteitskader
Cliënten mogen rekenen op aandacht voor hun eigen identiteit en
levensinvulling en op ondersteuning bij hun levenskeuzes en zingeving.
Zo staat het in het kwaliteitskader voor verantwoorde zorg. Uit de
bijbehorende indicatoren blijkt dat daar een vorm van zorg bij past waarbij
zorgverleners voldoende aandacht hebben voor wie de cliënt is en hoe het
met de cliënt gaat. En dat zorgverleners een luisterend oor hebben voor
hun cliënten zodat ze emotionele ondersteuning kunnen bieden als dat
nodig is. Deze vorm van zorg verlenen draagt ertoe bij dat cliënten zich
thuis voelen en minder eenzaam.

Narratieve benadering
Het levensverhaal van cliënten is bij uitstek geschikt om met de cliënt te
spreken over haar persoonlijke identiteit en over datgene wat haar leven
waardevol maakt. Er is bovendien een nauw verband tussen levensverhaal
en levensvragen waar ouderen zich voor gesteld zien, zoals de vraag hoe
men waardigheid behoudt bij het afnemen van de eigen mogelijkheden,
welke nieuwe levenskeuzes gemaakt moeten worden en hoe men
terugkijkt op het geleefde leven. Aandacht voor het levensverhaal van de
cliënt maakt de zorgrelatie persoonlijker en maakt zorgverleners gevoeliger
voor opvallende veranderingen in het welbevinden van de cliënt.
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Narratieve identiteit

»

Wie we zijn is het verhaal dat we over ons leven vertellen, in interactie
met de verhalen die anderen over ons vertellen. Ieder mens heeft een
uniek levensverhaal. Dat levensverhaal heeft een buitenkant en een
binnenkant. De buitenkant van het levensverhaal bestaat uit de meer
objectieve biografische gegevens: de naam, het gezin van herkomst, de
opleiding, huwelijk, kinderen, vrienden, werk en hobby’s, pensionering,
verhuizing of emigratie, etc. De binnenkant van het verhaal gaat over wat
die gegevens uit de levensloop voor iemand betekenen. Een echtscheiding
is bijvoorbeeld een feit uit de biografie, maar het zegt weinig over wat
het voor de cliënt betekent. Het kan gevoelens van schaamte oproepen
of van krenking, of van verdriet maar ook van bevrijding. De binnenkant
van het verhaal heeft alles te maken met persoonlijke zingeving en is
daarom voor iedereen anders en uniek. Wat de gebeurtenissen in het leven
voor iemand betekenen maakt de zin ervan uit. De buitenkant van het
verhaal is daarmee niet minder belangrijk. Gesprekken over de binnenkant
komen immers tot stand via de buitenkant: ‘U komt uit Culemborg? Wat
toevallig, mijn overleden zus woonde daar.’ Zorgvuldige aandacht voor de
buitenkant is voorwaardelijk om in een later stadium ook te spreken over
de binnenkant.

De buitenkant van het verhaal
In gesprek komen over het levensverhaal van ouderen loopt vaak via
de buitenkant van het verhaal, over de feiten uit het verleden. Ouderen
hebben een lang leven achter de rug, een leven dat zich heeft afgespeeld
in een dynamische eeuw. De generatie 75+ heeft meer veranderingen op
maatschappelijk, levensbeschouwelijk en technisch gebied meegemaakt
dan welke generatie daarvoor. Reminiscentiebijeenkomsten vormen een
goed middel om bij oudere cliënten verhalen over vroeger te ontlokken.
Aan de hand van dia’s of fotoboeken kunnen zorgverleners ouderen
vragen of ze over de thema’s die daar aan de orde komen willen vertellen.
Dit is zowel voor verzorgenden als voor de cliënten een aangename
activiteit, het creëert een gevoel van verbondenheid en het biedt in een
later stadium tal van aanknopingspunten om over de verhalen verder
te spreken, zowel voor verzorgenden als voor cliënten onderling. In veel
verzorgings- en verpleeghuizen worden reminiscentiebijeenkomsten
georganiseerd door de activiteitenbegeleiders of geestelijk verzorgers. Het
is aan te bevelen om hier ook verzorgenden en verpleegkundigen bij te
betrekken, juist met het oog op die aanknopingspunten voor gesprekken
in de alledaagse zorgverlening.
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“ Op de vraag naar de zin van het leven
antwoordt een mens met het verhaal van zijn
levensloop.”
György Konrád

F otoboeken voor reminiscentiebijeenkomsten
zijn zelf samen te stellen, maar er bestaat
ook goed bruikbaar materiaal, geordend per
thema. Kijk daarvoor eens bij uitgeverij
MéMé (www.meme.nl)

 e verhalentafel is een manier om door middel
D
van beeld- en geluidsfragmenten verhalen
over vroeger te ontlokken aan ouderen. Uit
onderzoek blijkt dat dit een positief effect
heeft op het welbevinden van ouderen.

 lle verzorgenden van het verzorgingshuis
A
kregen ter gelegenheid van de dag van de
zorg het boek Eeuwelingen van Steffie van
den Oord. Bij de presentatie hebben twee
bewoners verteld over hun eigen jeugd.
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Gesprekken over de buitenkant, over wat er allemaal gebeurd is in het leven,
kunnen soms vastlopen doordat er bij met name jongere zorgverleners te
weinig kennis is over de geschiedenis van de vorige eeuw. Ze kunnen het
soms niet plaatsen als het gaat over de meisjesvereniging, een fietsplaatje,
honger, Tommies, een 7-jarige verloving, inwoning, een dienstbetrekking,
tewerkstelling, van Drees trekken, wederopbouw etc. Hier is eenvoudig
iets aan te doen. Er bestaan goed leesbare boeken en aantrekkelijke
documentaires die zorgverleners kunnen helpen aan informatie.

De binnenkant van het verhaal

»

De binnenkant van het verhaal gaat over de betekenis van wat er gebeurd
is. Hoe is het leven voor de cliënt geweest? Wat waren de hoogtepunten
en de dieptepunten? Welke gebeurtenissen zijn voor de cliënt nog steeds
waardevol en dierbaar? Waar kijkt de cliënt met tevredenheid op terug?
Welke negatieve gebeurtenissen, zoals verlieservaringen, bepalen het
leven hier en nu? Hoe gaat de cliënt om met die negatieve gebeurtenissen?
Hebben ze een geïntegreerde plaats gekregen in het levensverhaal of
roepen ze iedere keer weer heftige emoties op? Is er misschien sprake van
schuldgevoelens of wroeging?
De binnenkant van het verhaal is persoonlijker van karakter dan de
buitenkant. Cliënten spreken niet zomaar over wat het leven hen gebracht
heeft en over wat hen nog steeds bezwaart. Het is intieme informatie, die
je niet zomaar met iedereen deelt. Cliënten moeten erop aan kunnen dat
degene aan wie ze hun verhaal vertellen zorgvuldig met die informatie
omgaat. Dat vraagt om een vertrouwensrelatie tussen de verteller en de
zorgverlener. De zorgverlener moet beschikbaar zijn, ze moet tijd hebben
om goed te kunnen luisteren en ze moet ook kunnen aanvoelen wanneer
doorvragen gewenst is of wanneer juist terughoudendheid gepast is.
Niet alle cliënten hebben er evenveel behoefte aan om over de binnenkant
te vertellen. Sommigen zijn niet zulke praters of hebben genoeg aan
familie of vrienden om er met hen over te spreken. Anderen hebben
zulke ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt dat ze er liever niet aan
terugdenken. Het is echter niet gezegd dat de tijd alle wonden heelt. De
tijd brengt veel wonden dichterbij. Dan is het fijn dat je een luisterend
oor vindt om daarover te vertellen. In het algemeen geldt dat bijna alle
mensen er behoefte aan hebben gezien te worden zoals ze zijn. Dus, ook
al is de behoefte om te vertellen niet bij een ieder even sterk aanwezig,
een omgeving die uitstraalt dat er ruimte is om er desgewenst wel over te
praten is voor bijna iedereen weldadig. Het is een kwestie van respect: een
mens is een wezen dat op zoek is naar een verhaal.
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 evrouw Pytterson heeft het altijd moeilijk
M
aan het begin van de meimaand. Dat komt
door de dodenherdenking. De EVV’er van
mevrouw Pytterson weet inmiddels waardoor
dat komt. Mevrouw Pytterson heeft in de
oorlog haar moeder verloren, die omgekomen
is door een afgedwaalde kogel van een
Engelse jachtbommenwerper. Nog steeds
vraagt ze zich af waarom dat nou moest
gebeuren. Ze praten er verder nooit over
omdat het voor mevrouw Pytterson te pijnlijk
is. Maar de EVV’er benoemt het altijd wel even:
‘Moeilijke tijd, hè.’ Dat is genoeg.

“ Ik praat er liever niet over, want dan komt
alles terug, als een film in mijn hoofd.
Dat maakt me intens verdrietig en ik kan
er niks mee.”
Overlevende van de Holocaust

“ Ja, natuurlijk denk ik aan mijn ouders, bijna
dagelijks komen er dingen in mij op. Maar
ik denk ook aan mijn katten, of aan goede
vrienden die overleden zijn. Die gevoelens
worden alsmaar sterker. Toen mijn broer werd
begraven, zei de dominee: ‘De tijd heelt alle
wonden’. Dat vond ik zó grof. De tijd heelt
helemaal niks. De tijd brengt alles dichterbij.”
Jan Wolkers
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Levensverhaal en zingeving

»

Er ligt een nauw verband tussen levensverhalen en zingeving.

Het plot
In het vertellen van een levensverhaal vindt een selectie plaats van de
belangrijkste gebeurtenissen uit het eigen leven. Die gebeurtenissen
worden in een bepaald verband met elkaar gebracht. En ze krijgen een
persoonlijke waardering. De selectie, ordening en waardering is niet
gegeven met de gebeurtenissen zelf. Het is afhankelijk van de interpretatie
van de verteller. Mensen vertellen hun verhaal met behulp van bepaalde
narratieve schema’s of plots, die ze ontlenen aan de cultuur waarin ze leven
en die passen bij hun visie op zichzelf en op de wereld. Er zit, met andere
woorden, altijd een levensbeschouwelijk element in de verhalen. Bij dit
soort plots is te denken aan het verhaal van de held, die moeilijkheden het
hoofd biedt en tegenslagen overwint. Of het verhaal van dienstbaarheid,
waarin je trouw je werk doet in het vertrouwen dat het uiteindelijk allemaal
goed af zal lopen. Of het verhaal van het miskende talent, waarin veel spijt
over gemiste kansen samengaat met een uitzonderlijke trots over de eigen
persoonlijkheid. Meestal helpen die plots mensen goed om een zinvol
verhaal te kunnen vertellen waarmee ze verder kunnen.

»

Een samenhangend verhaal
Mensen hebben behoefte aan een levensverhaal dat samenhangend
genoeg is om de gebeurtenissen te ordenen en flexibel genoeg om nieuwe
gebeurtenissen te integreren. Soms echter voldoet het verhaal niet of niet
meer. Dan lukt het niet om bepaalde belangrijke gebeurtenissen een zinvolle
plaats te geven in het levensverhaal of kunnen nieuwe gebeurtenissen
niet geïntegreerd worden. Soms heeft dat te maken met de aard van die
gebeurtenissen. Die zijn zo ingrijpend dat ze zonder professionele hulp
moeilijk te verwerken zijn (zie ook artikel 2 over depressie). Maar ook heeft
het te maken met veranderingen die samenhangen met het ouder worden.
Dan voldoen de kaders die men tot dan toe had niet meer om het leven
als zinvol te ervaren. Het levensverhaal moet opnieuw bekeken worden
en geherinterpreteerd om voor nu en in de toekomst te worden tot een
beschermende cocon, een verhaal waarin je kunt wonen. Vertellen en
hervertellen is een geschikte manier om hieraan te werken.

Werk maken van narratieve zorgverlening
De implementatie van een narratieve benadering begint bij het formuleren
van het belang van de aandacht voor verhalen van cliënten in uw visie op
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 it het recent door ZonMw gefinancierd
U
onderzoek ‘levensboeken in de ouderenzorg’
blijkt dat het intensief terugkijken op en
vertellen over de eigen levensloop positieve
effecten heeft op de manier waarop ouderen
hun levensverhaal vertellen. De verhalen
worden meer samenhangend en de ouderen
zijn in staat om moeilijke gebeurtenissen beter
te integreren in het levensverhaal.
(www.zorgvoorhetverhaal.nl)

 evrouw Elsbree is als kind veel mishandeld.
M
Herinneringen daaraan komen steeds vaker
terug. Waarom deed haar vader dat? Waarom
deed haar moeder niets? Waarom kwam ze
zelf niet in verzet? Haar leven is gevormd door
dienstbaarheid; altijd heeft ze zich opgeofferd.
Nu ziet ze bijna niemand meer. ‘Waar is al die
opoffering goed voor geweest? Waarom heb
ik niet meer voor mezelf gezorgd?’ Ze voelt
dat ze bitter aan het worden is. Ze vertelt
vaak over haar vader, keer op keer hetzelfde
verhaal. Ze zoekt naar een aanknopingspunt
om haar eigenwaarde opnieuw te ontdekken.
Ze is blij dat haar verzorgende het niet erg
vindt dat ze steeds hetzelfde vertelt.

 eneer Goede heeft als zelfstandig
M
ondernemer ‘uit niets’ een groot bedrijf
opgebouwd. Hij is een self made man zoals
hij altijd zegt. Na zijn verhuizing naar het
verpleeghuis heeft hij het moeilijk. Twee
hersenbloedingen hebben ervoor gezorgd dat
hij nog maar heel weinig zelf kan. “Ik kan net
zo goed meteen dood gaan,” zegt hij. “Vroeger
hoefde ik maar te knippen met mijn vingers en
kreeg is voor elkaar wat ik wilde. En nu moet
ik voor alles nederig op een belletje drukken
en geduldig afwachten wat er gebeurt.” Het
verhaal van de self made man voldoet niet
langer om het leven hier en nu als zinvol te
ervaren. Hij moet op zoek naar een alternatief,
misschien door te ontdekken dat hij vroeger
ook afhankelijker is geweest dan hij dacht.
Voorlopig zoekt meneer Goede zijn heil bij
de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige
Euthanasie.
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zorgverlening. Uit onderzoek blijkt verder dat bepaalde zorgvisies
(zoals bijvoorbeeld belevingsgerichte zorg) beter aansluiten bij een
narratieve benadering dan andere. Om de aandacht voor het levensverhaal
in de zorgorganisatie te implementeren, onderscheiden we een narratieve
omgeving, een narratieve attitude en narratieve methoden.

Narratieve omgeving
En narratieve omgeving wordt gekenmerkt door een woon- en leefsituatie
van de ouderen die voldoende ‘triggers’ bevat om verhalen te ontlokken.
Hiervoor is de inrichting van de instelling en van de woonkamers van de
bewoners essentieel. Worden bewoners, desgewenst, geholpen bij het
inrichten van hun persoonlijke omgeving? Zijn de gezamenlijke ruimten zo
ingericht dat ze aanleiding geven tot het vertellen van fragmenten uit het
levensverhaal? Uiteraard hoeven niet alle foto’s aan de wand te stammen
uit grootmoeders tijd, maar wel kan er bijvoorbeeld rond bepaalde thema’s
een fototentoonstelling worden ingericht. Een narratieve inrichting van de
omgeving functioneert uiteraard alleen als zorgverleners ook beschikken
over een narratieve attitude.

»

»

»

Narratieve attitude
Zorgverleners dienen gevoelig te zijn voor het oproepen van, luisteren naar
en omgaan met betekenisvolle informatie uit de verhalen van bewoners.
Het gaat om gevoeligheid voor de betekenis van foto’s, belangrijke
voorwerpen of sieraden, om het vermogen om uitspraken van cliënten
over het eigen leven op te merken en over de vaardigheid om daarover in
gesprek te gaan. Het is van belang onderscheid te maken tussen het gehele
levensverhaal en fragmenten van het levensverhaal. Het levensverhaal
van een cliënt komt maar zelden als geheel aan de orde. Dat hoeft ook
niet. Alleen in bijzondere gevallen gebeurt dat, bijvoorbeeld in de vorm
van het maken van een levensboek. In alle andere gevallen gaat het
om fragmenten. Aandacht voor de fragmenten, hoe kort en incidenteel
verteld, is van wezenlijk belang omdat in de fragmenten het gehele
levensverhaal resoneert. Sommige zorgverleners bezitten de narratieve
attitude van nature, voor anderen kan het helpen hiervoor een speciale
training te volgen (zie bij referenties). Een bevestigende en bemoedigende
houding kan de verteller helpen om bijvoorbeeld een ander perspectief
in te nemen. Dat blijkt uit onderzoek naar de effecten van het maken van
levensboeken. Luisteren is echter niet altijd eenvoudig. Sommige verhalen
zijn bijvoorbeeld zo klagerig dat ze alle energie uit je doen wegvloeien. In
zulke gevallen is het goed dat zorgverleners er met collega’s over spreken
of om te kijken of het met een andere zorgverlener misschien wel klikt.
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E en woon- en zorgcentrum in Rotterdam heeft
een reminiscentiehuis. In dat huis zijn kamers
ingericht in de stijl van de jaren ’30, ’40 , ’50
etc. Bewoners die samen met verzorgenden
een bezoek aan dit huis brengen ervaren het
als een weldaad om naar aanleiding van de
voorwerpen die daar staan te spreken over
hun verleden.
I n het verpleeghuis in Scheveningen is
een ruimte waar iedere maand een andere
tentoonstelling wordt ingericht. De ene keer
gaat het over recreatie van vroeger, de andere
keer over de visserij door de tijden heen en
een volgende keer over het Koninklijk Huis.

 eb bijvoorbeeld aandacht voor de foto’s die
H
in het woonvertrek van de cliënt hangen. Of
bijzondere voorwerpen die zijn opgesteld.
Meestal staan ze er niet voor niets en
verwijzen ze naar belangrijke aspecten van
het levensverhaal. op een geschikt moment
daarnaar vragen, op een open en respectvolle
wijze, kan een opening bieden om stukje bij
beetje een persoonlijke relatie te verdiepen.

 eneer Vranck heeft er wroeging over dat
M
hij niet bij de bevallingen van zijn kinderen is
geweest. Hij was vrachtschipper en wilde zijn
schip niet aan de wal leggen om te wachten
op de geboorte van zijn kinderen. Dan liep
hij teveel inkomen mis. Hij denkt hier vaak
aan: het is een obsessie voor hem geworden.
Bij het maken van een levensboek keert het
onderwerp steeds weer terug. De verzorgende
luistert iedere keer met aandacht. Ze vraagt
onder meer hoe het voor zijn vrouw was dat
hij er niet bij was en of zij het hem achteraf
heeft kwalijk genomen. Dat blijkt niet het
geval te zijn, maar hij had het voor zichzelf zo
graag gewild. Door er vaak over te vertellen
krijgt hij er langzamerhand meer vrede
mee. Het blijft hem pijn doen hij er niet bij
was, maar hij neemt het zichzelf niet meer
(zo) kwalijk: “Zo waren de tijden, toen”. Uit
het onderzoek ‘Effecten van het maken van
levensboeken’
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Narratieve methoden

»

Naast de narratieve omgeving en de narratieve attitude zijn er specifieke
narratieve methoden om narratieve zorg te operationaliseren. De inzet van
bepaalde methoden is afhankelijk van de doelen die u nastreeft.
Wij onderscheiden vijf doelen:
1. aangename tijdsbesteding;
2. versterking van relaties;
3. afstemming van de zorg op de persoonlijke identiteit van de cliënt;
4. identiteitsondersteuning;
5. balans opmaken van het leven.

E en geestelijk verzorger van een
verzorgingshuis heeft een grote verzameling
voorwerpen uit vroeger tijd aangelegd,
variërend van keukengerei, gereedschap,
bonboekjes tot kleding. Om de twee weken
belegt hij een reminiscentiebijeenkomst,
waarbij de groep aan de hand van
de voorwerpen in gesprek gaat over
herinneringen.

Aangename tijdsbesteding
Reminiscentie, het ophalen van en vertellen over gezamenlijke en positieve
herinneringen, is voor velen een aangename tijdsbesteding. Vaak wordt
dat in groepen gedaan, aan de hand van bepaalde thema’s, zoals koken,
wassen, huishouden, werk of het koninklijk huis. Deze bijeenkomsten zijn
gericht op positieve herinneringen. Voor dergelijke bijeenkomsten is een
veelheid aan materiaal beschikbaar, in de vorm van fotoboeken, diaseries,
videomateriaal of gedichten en verhalen. Ook de verhalentafel is hiervoor
geschikt. Daarnaast kunt u natuurlijk zelf een verzameling voorwerpen
aanleggen die als triggers voor reminiscentie kunnen functioneren of
samenwerken met het plaatselijk museum.
Het versterken van relaties
Het voeren van gesprekken over de levensloop, het maken van een
levensboek of een levensposter versterken de zorgrelatie. Continue
zorgrelaties zijn daarvoor voorwaardelijk. Het delen van herinneringen
in groepsverband versterkt bovendien de onderlinge band tussen
bewoners. Sommige instellingen stimuleren reminiscentiebijeenkomsten
met ouderen, kinderen en kleinkinderen om de familieband te
versterken. Ook kunnen verhaalsessies worden georganiseerd met
ouderen en kinderen van basisscholen of jongeren in het kader van
hun maatschappelijke stage. Vaak worden reminiscentiebijeenkomsten
geleid door activiteitenbegeleiders of geestelijk verzorgers. Maar het
verdient aanbeveling om hiervoor ook verzorgenden in te zetten. Het zijn
laagdrempelige activiteiten, die wezenlijke informatie genereren waar
verzorgenden hun voordeel mee kunnen doen.
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»

S cholieren van een middelbare school
in Drenthe maken met ouderen in een
verzorgingshuis een levensboek in het kader
van hun maatschappelijke stage. Leerzaam
voor de scholieren en bevredigend voor de
ouderen.

» 	Omdat het maken van een levensboek
vaak veel tijd vergt werkt HOF (een
vrijwilligersorganisatie in Den Haag) samen
met zorgaanbieders om met vrijwilligers
levensboeken te maken. Inmiddels zijn meer
dan 150 levensboeken gemaakt. Het project
heeft een Appeltje van Oranje gewonnen.
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Afstemmen van de zorg op de persoonlijke identiteit van de cliënt
In het zorgleefplan kan een biografische paragraaf worden opgenomen,
met bij elk onderdeel suggesties voor de concrete zorgverlening. Daardoor
kan de zorg aansluiten bij de persoonlijke identiteit van de bewoner. Bij
bewoners die dementerend zijn of depressief kan hierbij speciaal gedacht
worden aan vroegere hobby’s en interesses. Met behulp van de richtlijn
‘het begeleiden van mensen met dementie die depressief zijn’ kan gebruik
gemaakt worden van deze informatie om zinvolle activiteiten aan te
bieden. In die biografische paragraaf komt vooral de buitenkant van het
verhaal aan de orde, zodat de cliënt de meer intieme informatie uit een
levensboek voor zichzelf kan houden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat
levensboeken door cliënten als te privé worden beschouwd om aan alle
zorgverleners ter inzage te geven.
Identiteitsondersteuning
De verhuizing naar een zorginstelling kan voor ouderen leiden tot druk
op de ervaring van de persoonlijke identiteit. De veilige omgeving van
de cliënt, met de eigen gewoonten en rituelen, valt weg. En niemand
kent haar in de nieuwe omgeving. Dan kan identiteitsondersteuning op
zijn plaats zijn. Het maken van een levensboek, een levensposter of een
levenskistje (een doosje met waardevolle persoonlijke voorwerpen) kan
helpen om grip te houden op de eigen identiteit en die ook weer een
geïntegreerde plaats te geven in de nieuwe omstandigheden. Ook bij
beginnende dementie kan een levensboek een belangrijke steun vormen
om greep te houden op de eigen identiteit. In een verder gevorderd
stadium kan het levensboek als het ware plaatsvervangend de biografische
informatie verschaffen, die de cliënt zelf niet meer kan vertellen. Sommige
ouderen vinden het fijn om juist met het oog daarop een levensboek
te maken. Ook bij cliënten met dementie kan gewerkt worden aan
identiteitsondersteuning. De nadruk ligt dan op het aansluiten bij
fragmenten uit de levensloop, in plaats van het gehele levensverhaal.
Balans opmaken
Veel ouderen voelen aan het eind van hun leven behoefte om terug te
kijken op het geleefde leven en de balans op te maken. De methodiek die
hierbij aansluit wordt life review genoemd. Indien de bewoner met ernstige
verwerkingsproblemen kampt rondom het verleden is het aan te raden
voorzichtig om te gaan met life review. In dat geval kunnen psychologen
en geestelijk verzorgers adequate begeleiding bieden. Soms kan het dan
beter zijn het verleden te laten rusten.
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»

»

I n een woon- zorgcentrum maken de eerst
verantwoordelijke verzorgenden voor iedere
bewoner een biografische paragraaf voor
het zorgleefplan. Dat doen ze na vier keer
met de oudere in gesprek te gaan over hun
levensloop. Bij ieder relevant aspect uit de
biografie wordt genoteerd wat hiervan het
belang voor de concrete zorgverlening kan zijn.

 et project ‘Levenskunst bij ouderen’ van
H
Sting/Bureau Kwiek stimuleert het maken van
levenskistjes door verzorgenden. Het blijkt
een uitstekend manier om de persoonlijke
identiteit van de bewoners te herkennen, te
respecteren en te ondersteunen.

» 	“Het grootste geschenk dat ik heb gekregen
in het verzorgingshuis is het levensboek dat
Mies met mij heeft gemaakt. Het was niet
gemakkelijk om terug te kijken, maar achteraf
had ik het nooit willen missen!” Deelnemer
aan het project ‘Effecten van het maken van
levensboeken’, ZonMw.
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