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

Mensen met een verhaal

De zorg is in beweging. Cliënten komen steeds meer centraal te staan; hun vraag is
uitgangspunt van zorgverlening. Zorg is maatwerk. Daarop speelt de nieuwe uitgave Mensen
met een verhaalvolledig in!
De auteurs van dit unieke boek zijn van mening dat geen recht wordt gedaan aan de eigenheid
van mensen, die van zorgverlening afhankelijk zijn, als er van meet af aan geen aandacht is
voor zingeving en zinsbeleving.

De drie auteurs zijn vele jaren werkzaam als geestelijk verzorger binnen voorzieningen van
mensen met een verstandelijke handicap. Zijdeden jarenlang praktijkondeaoek naar methoden
om systematisch zingevingsaspecten van cliënten beschikbaar te krijgen. Zij werden daarin
ondersteund door verschillende godsdienstpsychologen en praktisch theologen.

Het resultaat van hun werkzaamheden is een voor de praktijk goed bruikbaar boek, dat als
insirument kan dienen om in de dagelijkse zorg meer oog te hebben voor de eigenheid van
mensen en daarop de zorg ook aÍ te stemmen. Het levensverhaalen het zorgplan zijn twee
kernbegrippen in dit boek.
Het boek gaat uit van enkele concrele levensverhalen en geeft kaders aan om
zingevingsaspecten in verhalen van mensen le herkennen.
De auteurs gaan ook in op een andere visie op zorg en een andere houding van zorgverleners,
die noodzakelijk zijn om de eigenheid van cliënten metterdaad centraalte stellen.

Het boek is geschreven voor een brede doelgroep: zorgverleners, mensen werkzaam in
ondersteunende Íuncties, leidinggevenden, ouders en familieleden. Het boek is bijzonder
geschikt voor opleiding en bijscholing.
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor een bespreking van de inhoud van het boek is voor belangstellende redacties van
tijdschriften onder embargo een print-out van het manuscript beschikbaar vanaf 26 augustus
1996. Aanvragen hiervoor dienen schriftelijk te worden ingediend bij de uitgever t.a.v. de heer
D. BrokerhoÍ.
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