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1. Introduktie 

 

Het onderwerp van deze middag wil ik belichten vanuit de optiek van de geestelijke 

verzorging. Ruim zestien jaar werk ik als geestelijk verzorger in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke handicap. Vanaf het begin is er een vruchtbare samenwerking met de 

psycholoog vanuit een gezamenlijke interesse en belang: gedrag ook te verstaan als 

uitdrukking van zin en betekenisverlening.  Zo'n 12 jaar geleden zijn wij gezamenlijk 

begonnen met het project levensverhaal, ondersteund door de vakgroep Godsdienstpsy-

chologie van de KUN -de discipline, die theologie en psychologie immers verbindt. Tóch is de 

optiek van de g.v. een andere dan die van de gedragsdeskundige. Daarover zo dadelijk meer. 

De resultaten van de ervaringen en reflecties omtrent het levensverhaal heb ik samen met een 

tweetal collega's uitvoerig beschreven in het boek 'Mensen met een verhaal'. Ik moet mij in 

deze inleiding beperken tot de grote lijnen. 

 

2. Levensverhaal, waar hebben we het over? 

 

Zeker de laatste jaren lijkt het wel of de belangstelling voor levensverhalen een hype aan het 

worden is en dat niet alleen binnen de zorg. Hoewel de term levensverhaal door velen gebruikt 

wordt, bedoelt men daar niet altijd hetzelfde mee. 

Voor ons is een levensverhaal iets anders dan een anamnese, een curriculum of levenshistorie. 

Dat zijn meesttijds verhalen over feiten. Voor ons gaat het vooral om de betekenis van die 

feiten voor degene over wie het levensverhaal vertelt, de beleving dus daarvan. Een persoonlijk 

verhaal onder het perspectief van beleving van zin en onzin. Het is synoniem met 

zingevingsverhaal. Daarin zijn de volgende elementen van belang: 

- Gebeurtenissen: de hoogte- en dieptepunten in het bestaan. Zij markeren vaak de 

verschillende hoofdstukken in het boek van het leven. 

Daarnaast zijn van belang: de relaties, de betekenis ervan en ook van het verlies daarvan. 

Het eigen handelen: Immers wat ik kan en doe maakt mij tot een uniek mens. Ook in mijn 

gedrag en rituelen. Daarmee geef ik mij te kennen, druk ik mijzelf uit. Dat alles kan bijdragen 

tot een zinvoller bestaan of zet dit juist onder druk. 

Juist deze relaties en het eigen handelen kunnen dus bij uitstek de bronnen zijn voor een zinvol 

bestaan of vindplaatsen vormen voor toekomstige zinbeleving, maar ook waar deze verloren 

zijn gegaan oorzaak zijn voor een crisis. 

Het gaat dus niet over een opsomming van gebeurtenissen, relaties en handelingen, maar 

vooral om wat de persoon ermee wil uitdrukken. Hoe draagt het bij tot een zinvoller leven of 

hoe zet het de zin van zijn leven op losse schroeven? Het vereist van de kijker en luisteraar een 

grote gevoeligheid voor bestaanswaarden, voor de existentiële betekenis van het persoonlijke 

levensverhaal. 

 

 



3. Optiek 

 

Hoewel in mijn situatie de g.v. de initiatiefnemer is geweest om met levensverhalen te 

beginnen, de belangstelling van de g.v. ook specifiek is en het levensverhaal voor de g.v. ook 

het belangrijkste 'middel' is om de eigen doelstellingen te realiseren, is het niet zo, dat de g.v. 

het alleen-vertoningsrecht heeft m.b.t. het levensverhaal.  

De context voor het ontstaan van het levensverhaal vormt de ontmoeting. De belangeloze 

ontmoeting is bij uitstek het vertrekpunt van de geestelijke verzorging. Dat maakt dat de cliënt 

voor de g.v. geen object van zorg is, maar dat uitdrukkelijk vanuit het subject vertrokken 

wordt. Maar waar ook andere zorgverleners met een cliënt vanuit de ontmoeting een relatie 

aangaan, zal het levensverhaal gaandeweg verteld worden en uitgangspunt van zorgverlening 

kunnen worden. 

G.v. is betrokken bij het leven van anderen, niet alleen wanneer dat leven problematisch wordt, 

zoals dat vaak het geval zal zijn bij de gedragskundige. De g.v. heeft i.t.t. de gedragskundige 

geen behandelingsbelang. G.v. is gericht op datgene wat dat leven zinvoller kan maken, 

perspectief kan geven. G.v. tracht samenhang te ontdekken in de levenslijn, een rode draad, een 

Leitmotiv. Dit vanuit het oogmerk, dat waar te weinig zin wordt beleefd, er geen sprake kan 

zijn van welbevinden. 

 

 

4. Ontmoeting voorwaarde 

 

Ontmoeten is binnenstappen in iemands levensverhaal op een moment, dat een groot gedeelte 

van dat leven al geleefd is. 

In een ontmoeting willen mensen met elkaar een relatie aangaan of verdiepen. Zij leren elkaar 

beter kennen en delen met elkaar intimiteit. Waar zij elkaars levensverhaal vertellen, maken 

mensen een soort balans op van de zin of onzin van hun levenservaringen. Mensen met een 

verstandelijke handicap zijn daartoe niet altijd in staat. Dan kunnen zij verstoken blijven van 

wederzijdse vertrouwdheid met iemand anders, waardoor zij niet het respect krijgen wat zij 

verdienen. En worden zij mensen zonder geschiedenis, zonder eigenheid. 

Waar mensen in hun eigenheid wél gekend worden, kunnen wij beter voor hen zorgen. Iedere 

relatie, ook een zorgrelatie wordt persoonlijker en kwalitatief beter als wij cliënten helpen hun 

levensverhaal onder woorden te brengen en onder de aandacht te houden. 

Het levensverhaal is daarom niet een methode, die je zakelijk, op afstand tot stand kunt 

brengen, maar vindt zijn oorsprong in en is de resultante van een echte ontmoeting. 

 

5. Voorwaarden aan de kant van de zorgverleners 

 

Als mensen elkaar willen ontmoeten -ook in een zorgrelatie- en het levensverhaal van de ander 

willen kennen, zullen zij zich in  de ander moeten verplaatsen. Dat is een voorwaarde voor 

elke ontmoeting, maar is zeker wezensnoodzakelijk als de ander niet anders over zichzelf kan 

'vertellen' dan door middel van zijn gedrag. 

Maar je inleven in de ander is een hachelijke onderneming, vooral als die ander je niet kan 

corrigeren. Het vraagt om durf en vermogen tot zelfreflectie. Wat bepaalt mijn kijken? Hoe sta 

ikzelf in het leven, wat vind ik waardevol en belangrijk? Waar dat niet (voldoende) gebeurt, 

loop je anders de kans alleen datgene te zien wat je zelf belangrijk vindt. En kan je dus het 

belang van de ander te verwarren met je eigen belang. 

Ontmoeting kan nooit éénrichtingsverkeer zijn. Ook zorgverleners kunnen met hun eigen 

levensverhaal daarom niet buiten schot blijven. Waar zij de ontmoeting aangaan, ontmoeten zij 

geen cliënt, maar een mens, die net als zijzelf hoopt, bang is, zoekt naar wat levensgeluk en 

perspectief, gekend wil worden, van betekenis wil zijn voor anderen. Kortom een lotgenoot. 

Hij doet dat alleen op zijn eigen manier. En zo kan die eigen manier, dat specifieke, dat 

merkwaardige, zelfs dat irritante en ogenschijnlijke oninvoelbare gedrag herkend worden als 

uitdrukking van dezelfde hoop, verlangens, angsten en behoeften die ook deel uitmaken van je 

eigen bestaan. Zo kan er verbondenheid ontstaan, wat in een zorgrelatie anders is dan 



'gebondenheid'. Zo ontstaat er respect voor de ander, mededogen, geduld, begrip, betrokken-

heid. 

Omdat die ander minder in staat is om ons feedback te geven op de wijze waarop wij ons 

proberen in hem in te leven, is het noodzakelijk, dat wij zowel onze interpretaties alswel onze 

visies, waarden en normen die daaraan ten grondslag liggen, met anderen uitwisselen om ze te 

toetsen, uit te zuiveren. Alleen dan doen wij die ander recht. 

 

6. Voorwaarden aan de kant van de voorziening 

 

Zoals gezegd: het levensverhaal is geen recept. Zij dient ook uitdrukking te zijn van een 

bepaalde visie op mens en zorg. 

In die visie dient erkend te worden, dat de mens -ook al heeft hij een verstandelijke handicap, 

ongeacht in welke mate- op zoek is naar een zinvol bestaan in een betekenisvolle wereld. Ook 

hij streeft naar heelheid van ervaring. In de zorgvisie zal terug te vinden moeten zijn, dat dit 

slechts mogelijk is door dialoog van de zorgverlener, die deze mens in zijn eigenheid probeert 

te verstaan. In de ontmoeting is de zorgverlener een meebelevend medemens, die tracht deel te 

nemen aan de belevingswereld van de ander. 

Waar in een mens- of zorgvisie van een voorziening deze belangrijke elementen ontbreken, is 

het levensverhaal gedoemd een marginale methodiek te blijven zonder feitelijke betekenis voor 

de zorg zelf. 

Dit vraagt echter om een aantal borgingspunten, want hoe noodzakelijk ook, herkenbaarheid 

in een visie is op zichzelf nog geen garantie voor een goede praktijk. 

- Het belangrijkste borgpunt is het zorgplan. Zo'n plan is een methodisch antwoord op een 

(zorg)vraag. We zullen pas goed die vraag kennen als we weten wie de cliënt is en vooral wat 

voor hem het leven zinvol maakt. Het levensverhaal kan dat inzicht verschaffen en als 

onderlegger dienen voor een zorgplan. Het is vooral van belang voor het perspectief: nieuwe 

bronnen van zingeving die de cliënt wil verwerven. 

- Gezamenlijke besprekingen van allen die bij de zorg rond een individuele cliént zijn 

betrokken vanuit het perspectief van de cliënt zelf, is het tweede borgpunt. Ons samen inleven 

in de ander om hem in zijn zinbeleving te kunnen verstaan. 

- Daarvoor is het noodzakelijk, dat zorgverleners bij zichzelf en bij elkaar kritisch te rade gaan 

wat de eigen mens- en zorgvisie is vanwaaruit men kijkt en werkt. Eigen waarden en normen, 

eigen motieven, maar ook relevante passages uit het eigen levensverhaal zullen regelmatig op 

de agenda dienen te staan. Immers deze achtergrond bepaalt hoe wij in ons werk staan en met 

mensen omgaan. Vanzelfsprekend vraagt dit om veiligheid binnen samenwerkingsverbanden. 

- Werkers mogen er op rekenen dat zij gevoed worden in hun kritische zelfreflectie door 

bijscholing rond onderwerpen als zingeving, waarden, normen, visie, waarbij de vorming van 

de eigen attitude belangrijk is. 

- Bijscholing heeft alleen dan zin als er minstens in potentie bij zorgverleners iets aanwezig is 

van de veronderstelde grondhouding en gevoeligheid. In de werving en selectie dient daarvoor 

aandacht te zijn. In de verdere begeleiding en coaching van personeel dienen dit steeds 

terugkerende onderdelen te vormen. 

 

Alleen permanente aandacht voor zingeving, visie en attitude kan de noodzakelijke 

verankering bieden om een visie ook handen en voeten te geven in het beleid. Dat geeft het 

levensverhaal een noodzakelijke context. Natuurlijk vraagt dat om keuzen van beleidsmakers 

en misschien wel om de moed om tegen de stroom van de gangbare ontwikkelingen in te gaan. 

Niet zelden betekent dat ook een cultuuromslag. 

 

 

 

 

7. Specifieke taak geestelijke verzorging 

 

Bij het overlijden van mensen worden vaak hoogte- en dieptepunten uit een mensenleven 



opgesomd als een dierbare herinnering, maar ook als een teken van respect voor die persoon. 

Dan mag het kennelijk. Mijn ervaring is, dat de mens met een verstandelijke handicap die 

waardering en respect -die hij postuum krijgt- bij zijn leven vaak heeft moeten missen. Dat was 

voor ons g.v.'ers een argument om middels het levensverhaal die waardering en dat respect een 

plek te geven in het leven. Veel mensen in de zorg hebben een natuurlijk gevoel voor 

persoonlijke waardering en respect voor de ander vanuit een intermenselijke ontmoeting. Maar 

in een kwalitatief goede zorg mag dit niet afhankelijk zijn van toevallige omstandigheden of 

een cliënt zo iemand ontmoet. Het dient in de zorg zelf verankerd te zijn. 

Zoals gezegd heeft de g.v.'er niet op voorhand therapeutische bedoelingen. Hij is een 

medereiziger, die mensen wil helpen hoogte- en dieptepunten te leren zien, te waarderen en 

eventueel te vieren. Hij is er niet enkel op indicatie, n.a.v. een speciale hulpvraag, maar is 

tochtgenoot en bondgenoot. Zijn belangstelling voor het leven(sverhaal) van de ander is 

waardevrij en zonder bijbedoelingen. G.v.'ers proberen het leven zelf te verstaan als een 

verhaal, waarin het vallen en opstaan van mensen, de zinvolheid en zinloosheid van 

levenservaringen in beeld wordt gebracht. 

 

Mensen die zijn overgeleverd aan de zorg van anderen worden vaak gezien en beleefd als 

object van zorg. Een diep geworteld rollenpatroon in de zorg is: de helper is subject, de 

geholpene object. Mensen die elkaars levensverhaal uitwisselen, wisselen ook van object naar 

subject. Wie zijn verhaal vertelt wordt subject, de luisteraar object. 

De zorgverlener ontdekt in de cliënt een medemens bij wie dezelfde levensthema's spelen als 

bij hemzelf. Een lotgenoot dus. 

De g.v.'er zal bondgenoten zoeken om in het levensverhaal van de ander de uniciteit te 

ontdekken en daarmee het respect en waardering voor de ander proberen te bewerkstelligen. 

Dat vraagt niet om beoordeling, maar om luisterbereidheid en ontvankelijkheid. Daarmee 

wordt ook het leven van de ernstig gehandicapte waardevol. Tenminste voor wie er oog en oor 

voor heeft, er stil van wordt, zijn verhaal verstaat. 

Ook wij hebben een eigen verhaal met ervaringen van zin en onzin. Door te luisteren naar 

elkaars levensverhaal ontvangen wij zin en geven wij zin aan het leven aan anderen. Wie 

werkelijk openstaat voor de ander verandert zelf, groeit in zijn mens-zijn, ontwikkelt een 

bepaald soort geestesgesteldheid, spiritualiteit. 

Kortom beiden worden er beter van, maar ook de zorg. 

Terwille van het welzijn van de cliënt is de belangrijkste taak van de g.v.'er hieraan zijn 

specifieke bijdrage te leveren, omdat hiermee de humaniteit van de zorg kan worden 

bevorderd. 

Tenslotte behoort het tot de professionele taak van de g.v.'er samenhang te ontdekken in 

zingevingsmomenten van het levensverhaal of juist in het ontbreken daarvan, in de 

aanwezigheid van beelden en metaforen, in de religieus-godsdienstige gelaagdheid daarin. Hij 

dient ook oog te hebben voor blokkades, misgroei en pathologie op dit vlak. 

 

8. Specifieke mogelijkheden geestelijke verzorging 

 

Het spreekt vanzelf dat waar de g.v. deze 'motorfunctie' kan vervullen in het omgaan met het 

levensverhaal, zijzelf beter integraal onderdeel van zorg kan worden, juist omdat het 

levensverhaal zo'n centrale rol in de zorg krijgt. 

Behalve dat de g.v. zich zal moeten inspannen om bondgenoten te zoeken terwille van het 

welzijn van de cliënt, zal die inspanning zich ook moeten richten om de genoemde borgpunten 

te ontwikkelen. 

Dit biedt voor de g.v.'er nieuwe mogelijkheden omdat hij daarmee in het hart i.p.v. in marge 

van de zorg werkzaam kan zijn. 

Ook zorgverleners op de werkvloer zullen in hem/haar een bondgenoot ontdekken, omdat 

hij/zij opkomt waar zij voor staan: op te komen voor het belang van de cliënt in een taal die 

dicht bij henzelf staat. De taal van het verhaal maakt hen sterker om voor dat belang op te 

komen. 

Als vrouw of man van het verhaal, de metafoor, het symbool en het ritueel kan de g.v.'er d.m.v. 



het levensverhaal het gedrag van cliënten in een ander perspectief plaatsen dan door de geijkte 

psychologische categorieën mogelijk is. Elk gedrag is ook uitdrukking van zin en dus 

betekenisvol. De existentiële betekenis ervan is vaak alleen te verstaan in beelden, symbolen en 

rituelen. Daarvoor kan de g.v.'er de gevoeligheid bij anderen bevorderen. 

 

9. Theologische onderbouwing 

 

De geestelijke verzorger is in de meeste gevallen ook theoloog: een vrouw of man van 

verhalen, van beelden en symbolen. 

Ik zei reeds: in de ontmoeting ontdekken we in het levensverhaal van de ander dezelfde 

levensthema's die ook onszelf bezig houden. 

Als we kennisnemen van de Grote Verhalen van de mensengeschiedenis -de mythen, de 

sprookjes, de Bijbelverhalen- ontdekken we daaarom het de levensthema's van alle mensen van 

alle tijden. 

Door zijn kennis van de Grote Verhalen kan de g.v.'er het 'kleine' individuele levensverhaal 

verduidelijken en het daardoor plaatsen in een historische lijn. Hoewel mijn verhaal uniek is, 

voel ik mij verbonden met anderen met dezelfde soort ervaringen. 

Daarom geldt ook omgekeerd, dat in dit unieke levensverhaal het verhaal van alle mensen van 

alle tijden -uit de Grote Verhalen- herkend kan worden. 

Maar tegelijk begint in de ontmoeting een nieuw verhaal, omdat de mens zichzelf -al 

vertellend- opnieuw interpreteert. 

De pastor verbindt niet alleen het 'kleine' verhaal met het 'Grote' verhaal. In de ontmoeting 

maakt de pastor tastbaar, dat er voor ieder van ons een Herder is, die zelf tot Verhaal geworden 

is. Zorg wordt pastorale zorg waar het concrete levensverhaal met het Verhaal van de Herder 

wordt verbonden. 

Dat is het motief van de pastor, maar ook hier geldt: dat is niet zijn alleen-vertoningsrecht. 

Immers ieder kan -onuitgesproken- voor de ander een herder zijn. Want waar men de ervaring 

heeft zin te ontvangen uit de handen van een ander, wordt tastbaar concreet, dat er voor ieder 

van ons een herder is. En gebeurt dit niet bij uitstek waar ernstig verstandelijk gehandicapten 

nagenoeg geheel afhankelijk zijn van de zin die zij ontvangen uit de handen van een ander? 

Uiteindelijk is het belangrijkste theologische motief voor de pastor om op te komen voor het 

levensverhaal van de ander omdat daarin zijn eigenheid aan het licht komt. In die eigenheid 

verschijnt hij als unieke beelddrager van Gods Mysterie. 

   

 

Literatuur: 

 

-Ton van Oosterhout, Thom Spit en Werner van de Wouw, 

 "Mensen met een verhaal. Een narratief-pastorale benadering van mensen met een    

verstandelijke handicap". SGO, Hoevelaken 1996, 2e druk. ISBN 90-73715-17-2 

- W.v.d.Wouiw e.a., Geestelijke verzorging in voorzieningen van mensen met een    

verstandelijke handicap. In: J. Doolaard, Handboek Geestelijke verzorging in          

zorginstellingen. Kok, Kampen 1996 

-Drs. W.v.d. Wouw, Zorg om het verhaal. In: Tijdschrift Geestelijke Verzorging,     

jrg. 2, nr. 4 (1997). 

 


