
OZ

',1! uoq ltp, ua^o6 lao^o6 ]aq LUeq ltp
uEl 'uoJapuB loul uoulps lo uaalle ,lsaal

lo t)i[r) uuo ouo]i)oJ]oq slv.uoledaq nu uE^
uouooqoq uo uasuoM u[v azep ooL] ïttloptnp

uo)eu 'uaJnoll ue^al u[tz otp so]uoo^ 06
uo ua6uuouuuaL{,uo}itnJqo6 la6aoln

UEA uossruopnoqoe .sr 
1[rr6ue1aq uoLl loo^

]eM ua or^^ ua IEEIs uanal ]aq ur [rq aoq
ryeeuueO ]aotcuoc lpJom./f .lLuolpoon trq
lrnleel^ 6utne0ulo op lotu 6uequaues u;

'sr Írq sleoz uanol lol 1Luo1 uoosred ep
:opllozap >1tr;ue6re 6ur;eopeq ep st ,leeqla^

-sua^ol loq uen sr 6urne6ulon oleJcuoc
uee 1[r;ue6re )ooqsua^ol uoa tepujo

èïaoqsua^el leq ue^ Eu;leopeq ap sl lElA

.uenÍuqcseq uele.rds
1rn eqcstdfi 1o uepeqeO 1o sals.ren ,setparl

e1[rr6ueleq ouo)lolloq loo^ ïoo uouun)
reeu 'ue1[r;eptnplol ue6urua>1e1 ]o s,oio]
ap ueuun) uoplom 11rnrqe6 otp uols)ol

uouun) uaq ro^o ua.ropu' 
" t ;:liï:l uo latz 1rn te 6ep auoale6 ueo eoH .UEEAta

6urne6uo ulrz [rq eoq lleeOuo ualopue la[J
epueilollaq aoq :soluoo^ e6pee11 uo _loa

s;eoz '6ue;eq uen u[rz uelez es0eepe;;e
ue euonne6 ;eaq >1[r;u[rqcsue6o 1oo .reey1

'uaploM ptueoua6 Írqleep uouunl
serlenlts ua uennnoqeD ,ueslee;d e1fuOueleg

'uez[rnns6url>1nrp1rn eqcsrdíi ïoo ree[!
' uoitoltntice' uopoL.ltJtee4rean,s,íqqoq

oA uoloopoq ooultEEc .uotuoou ueuun)
,uolapueq, aÍ noz uedleir,rlapuo uEA lolsnlc
1tu6ueleq rapue uaf .e1trleOtep uo slefnu)
'uolotp p;aeqtoonlrq loo.lEEu],]seaane6 u[rz

stuaïoloq uen reOaorn uo nu otp uosuau
:>1tu6ueleq sollelol ultz lseeuteeg .elÍr1e6tep

uo uolsoo] 'ueOurzrnqten ulrz plaeqtoontrq
uauunï lec .auo).|)olloq UEA uo^al ]aq
ut uotuloA lundterureqcs Uoos uoo otp

'uasstuaUnoqe6 epued[rr6ur ue e>1[rr6ue;eq
:uorxo) op.to op upE .z'^ .c .ap+lezop toau

lo utLU pnoLlut ep st lEEr.lloASUo^al uoo
uen uep st s.lopup 6urne6uron op lol ooH

èIaoqsua^al uaa u! to leels tel

'Jeeq)iuop se[yeoq
-puoq] ur 6ut;lnnuee st )oo lEEy\ .e1tr;a6rep

uo uapueqooptA, uoyooeleldarlue>1en
'ualooqolol opueelseq lEEu uoproM

uozamlan )oo LUoJeep uey r3 .1Íu6ue;aq

s,olol UEA otlcolos st uroteec .uanÍr;q e1

lEEqJoolueq laM ]uorp )iooqsua^ol loH
'uaplom e1 p;nne6

-uee uo lyreane6[rq puoJnppoon Ll]oleep
luotp )ooqsua^ol loq )oo uo repten 1ee6
uonal IaLl stoulr.ul .uee1síspueq0uu uee

sr qcsrqerd lseoul taH e1írla6rep ue s,olcrd
'sa[1n1s1tam' uayee)],ue6urua>1e1,s,o1oi

uen ullon ep ur 1>1eeu;e6 loonstn lptoon teerx
'ua^ojqcsoq ut ue)ez uaalle ]otu uEels.ll

')ooqua^ uoo st laoqsuo^al uel
èltn Ja laoqsua^al uoa lalz ooH

aAptntl ep do u[12 uouubl ,utllnauee epeo6 uae rc1r", ,o, ,rr'l]'rzï:;::i;: r:ïril:; st \aoqsuo^q leH -leerUe^sue^el 
leq rcw pu$loq ptn awruaï le en ufiz ppybtcT dO 'leeLlJe^suo^q spuewa ueA ueuuol leq uet 6ue1eq pq ntto 6urprc1ut L.teo JooA p6rpoui6

-iln Ha^ apue>1e1afuepuo .tleoqsua^el 
rcLl ue^ speld etpluesàd ep

(deuuae 'snu4snbnyTueedeog elteyy) pllttweeg do puort lyde 97 dg
\aoqsuaAal pH

ïoor{ oleJolsed op lln



Het kan iemand helpen bij het verwerken
van bepaalde dingen. Het kan een oudere
mens helpen afscheid te nemen van ,toen,.

Zeker als de woorden verstommen kan
het helpen hem zinvol de tijd te besteden
en voor anderen hem te leren kennen in
samenhang met wie hij van jongs af aan
was. Het levensboek kan anderen helpen
de persoon als geheel te zien, met zijn
eigenheid.

Waarom is het levensboek nuttig?
Als er van bewoners levensverhalen
beschreven zijn, waarom zou het dan nog
nodig zijn om met levensboeken te werken?
ls dat niet een beetje dubbelop?
Beiden, levensboek en Íevensverhaal,
komen tot stand vanuit een ontmoeting
met de bedoeling de ander te leren kennen
in zijn eigenheid. Het levensboek heeft
als voordeel, dat de bewoner het in eigen
beheer heeft. Hij kan er zelÍ over beschikken
en het laten zien aan degenen die hij
daarvoor uitkiest. Communiceren over zijn
levensverhaal wordt daardoor een vorm
van zelÍbeschikking.
ln de huidige situatie binnen Eckartdal heeÍt
de bewoner niet de beschikking over zijn
levensverhaal. Theoretisch is hij dan wel
de eigenaar ervan, maar het ligt ergens ver
weg opgeborgen in zijn dossier. Dat maakt,
dat mensen die er kennis van zouden
moeten kunnen nemen, ook heel wat
drempels over moeten om het te kunnen
lezen. Daarmee schieten we voorbij aan
de eigenlijke bedoeling van het levens-
verhaal: de ander in zijn eigenheid te leren
kennen. Het levensboek biedt dus daar-
voor een betere garantie.
Zoals gezegd kan het levensboek een goed
communicatiemiddel vormen. De bewoner
deelt met degenen die hij daarvoor uitkiest

zijn leven en wat daarin voor hem belangrijk
en van betekenis is.
Dat is voor iedereen belangrijk, maar zeker
voor bewoners die niet (goed) kunnen
praten. Ook voor bewoners die ouder
worden kan het een belangrijk middel zijn
om terug te blikken op hun leven, de balans
op te maken, afscheid te nemen van dat_
gene wat achter hen ligt. Maar in hun
contact met anderen (begeleiding, familie)
kan het ook een belangrijk hulpmiddel zijn
om hem te leren kennen, te verstaan.
lmmers begeleiders van oudere bewoners
weten vaak weinig over hun verleden en
hebben daardoor ook weinig aanknopings-
punten voor contact, voor hun begeleidings_
lijn, om zaken te kunnen aanbieden die
hun belangstelling hebben.

Wie hebben een taak bij het levensboek?
Bewoners zullen vaak niet in staat zijn om
helemaal zelÍstandig hun levensboek te
maken. Zij hebben daarbij hulp nodig.
Die hulp kan komen van de begeleiding
(niet alleen van hun persoonlijke begeleider,
maar ook van bijvoorbeeld de dagbesteding),
maar vooral van hun familie en vrienden
(vrijwilligers bijvoorbeeld).
Op de presentatie in Saamvliet vertelden
een zus en een moeder over hun ervaringen
bij het maken van een levensboek van hun
familielid. Eerlijk gezegd was dat soms
een hele klus. Daar mag je dan ook gerust
de tijd voor nemen. Maar het leverde wel
heel veel op. Niet alleen een beter kennen
van hun familielid en de omslandigheden,
waarin hij bijvoorbeeld, is opgegroeid.
Maar ook 'blinde vlekken' kwamen weer in
beeld. Voor met name Íamilieleden is wer-
ken aan het levensboek van hun familielid
ook een beetje werken aan het levensboek
van henzelÍ. Gaandeweg kwamen zij ook
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