
Ee n na rrati ef-pasto ra I e be na d e ri n g
van mensen met een verstandelijke handicap

Een indrukwekkend boek voor de praktijk!
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levensverhaal van mensen met een verstan-

oótilte,iran{icap.'De:auteurs zijn Ton van " '

:Oostër,hout, Thom Spit en Werner van de
Wouw. Zij hebben een jarenlange'érvaring in

de zorg voor mensen rnet eeí verstandefijke
handicap. Als g.éeslglijk verzorgers hechten
zij bijzonder veel waarde aan het levensver-

haal van mensen. Dit kan de basis zijn voor
een goede zorgverlening.

'Mensen met een verhaal'. Dat is de titel

van een indrukwekkend boek over het

voor goede zorgverlening

uit de praktiik
zorg is volop in beweging. En dat is

"t.lr-

Het boek in vogelvlucht
ln deel 1 maken we kennis met Karel, Karien

en Petra. Mensen met een verstandelilke
handicap. Hun verhalen lopen sterk uiteen,
maar laten alle drie iets zien van de mens die

ze zijn. De thema's die in hun verhalen dclor-

klinken zijn heel herkenbaar. Voor ieder van

ons. We ontmoeten unieke medemensen. Zij

openen ons de ogen en dwingen respect aÍ.

We krijgen zicht op hun verhaal. Zo is'zorg
op maat' mogelijk.

kader

goed. Als maar recht gedaan blijÍt worden

aan de zingevingsvragen van mensen. 'Wie

is déze mens met een verstandelijke handi-

cap? Hoe ervaart hij zijn leven? Wat maakt

hem uniek? Wat verwacht hij vanuit die

eigenheid van zorgverleners?'
De levensverhalèn van deze mensen kunnen

op die vragen een antwoord geven. ln dit

boek is exemplarisch een aantal van die ver-

halen uitgewerkt. Rechtstreeks uit de praktijk.

En daarom zeer stimulerend voor anderen.

ln deel 2 wordt beschre',,en hoe deze ont-

moeting zorgverleners kan uitnodigen voor
een herbezinning op hun taak. De auteurs

reiken theoretische kaders aan. Daarmee

kunnen zingevingsaspecten worden herkend"

Vragen die een plek krijgen zijn: 'Welke hou-

ding wordt er van zorgverleners verwacht om

zingevingsvragen te kunnen verstaan? En

hoe kan die worden omgezet in praktisch

handelen. Hoe wordt de visie op deze zorg

optimaal verankerd in helder beleid? Het

Zorgplan is daarvoor een goed middel. Het

zorgt voor de concrete vertaling voor indivi-

duele zorgverleners.
Bij het beantwoorden van deze vragen krij-

gen de rol en taken van de groepsleiding,

ondersteunende disciplines. het manage-

ment en de geestelijke verzorging veel aan-

dacht.

ln de slotparagraaÍ van deel 2 komen vaak
gestelde vragen en mogelijke valkuilen aan

de orde. ls het levensverhaal ook bruikbaar
in onderwijssituaties en binnen dagverblij-
ven? Wat levert het werken met een levens-

verhaal op? En hoe zit het met privacy?

Praktische bijlagen sluiten 'Mensen met een

verhaal' aÍ" Het zijn handreikingen waarmee

iedereen concreet aan de slag kan.
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Voor wie is dit boek bestemd?
Het antwoord is simpel: voor iedereen die

met de zorg voor mensen met een verstan-

delijke handicap te maken heeÍl. Denk aan:

begeleidend personeei van voorzieningen.
Leerkrachten. Leidinggevenden. Agogen en

geestelijk verzorgers. Maar zeker ook voor

ouders en Íamilieleden.
'Mensen met een verhaal' is ook geschikt

voor instituten die opleidingen en nascholing
verzorgen.

De auteurs zijn bij het schrijven van dit
prachtige boek begeleid door dr. ,A. Gerritsen
(godsdienstpsycholoog), dr. W. Ciaessens en

drs. G. Vergouwen (beiden praktisch theo-

loog). Prakiijkervaring, iezingen, studiedagen
en bijscholing aan andere zorgverleners
maakten 'Mensen met een verhaal' verder tot
wat het is: indrukwekkend!

bij voorintekening
'Mensen met een verhaal' kan met bijge-
voegde antwoordkaart gemakkelijk worden
besteld. De speciale intekenprijs is Í 29,90
(tien gulden korting). Het boek verschijnt
zadra er voldoende exemplaren bij voorinte-
kening zijn verkocht. U ontvangt het boek

dan zo spoedig mogelijk nà 31 oktober 1996.

'Mensen met een verhaal' wordt een uitgave
van SGO Hoevelaken.
SGO geeft ook Voorzet uit, een kwadaal-

blad voor de gelooÍsbegeleiding van mensen

met een verstandelijke handicap. l\4éér inÍor-

matie via SGO: 033-2537437.

Bestel dit unieke boek nÈ voor
sÍecÍrts I 29r9O
{normale prijst Í 39,90)
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O Auteurs: Ton van Oosterhout,

Thom Spit en Werner van de Wouw

O 16O hlz. (14,5 x 22 cm), ingenaaid

a f 39,90 (bij voorintekening vóór 31 oktober 7996: f 29,90)

O Uitgave: SGO Hoevelaken B.V. Postbus 2A, 3870 CA

Hoevelaken. Telefoon: O33-2537437. Fax: O33-25381 39


