
Narratieve verpleegkunde
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Het beroepsprofiel van verpleegkundigen 

(Schuurmans, 2012) 

gaat uit van het concept van gezondheid zoals gepresenteerd 

door Huber et al.: 

“Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen 

regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 

van het leven. Gezond zijn betekent zich kunnen aanpassen aan 

verstoringen, veerkracht hebben, een balans weten te handhaven of te 

hervinden zowel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk” (Gruiter, 2014). 

‘positieve gezondheid’ 
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om: 

Doel, interventie en resultaat van verpleegkundig handelen  

Doel Het bevorderen van gezondheid, herstel, groei en ontwikkeling, en het voorkomen van ziekte, 

aandoening of beperking 

Interventie Het versterken van het zelfmanagement van mensen, voor zover mogelijk.  

Het krachtig maken van mensen en hen helpen bij het bereiken, handhaven of (opnieuw) 

verwerven van hun onafhankelijkheid.  

Het vaststellen van de behoefte aan verpleegkundige zorg; therapeutische interventies en 

persoonlijke verzorging; informatievoorziening, educatie, advies en voorspraak; lichamelijke, 

emotionele en geestelijke ondersteuning 

Resultaat Versterking van het zelfmanagement , verbeteren van de kwaliteit van leven. Het voorkomen van 

verlies, het behoud of het verbeteren van aspecten van het dagelijks functioneren 

Tabel 1: Doel, interventie en resultaat van verpleegkundig handelen (Schuurmans, 2012) 
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De verbinding van ‘eigen regie’, ‘met gezondheid en zelfmanagement 

veronderstelt een focus op processen van betekenisgeving en een 

verbinding met andere domeinen van gezondheid. Dit wordt ook duidelijk uit 

de nieuwe definitie van gezondheid van Huber et al.  waarbij zes dimensies 

van gezondheid worden onderscheiden, namelijk de lichamelijke, mentale, 

spiritueel/existentiële en de sociale dimensie, kwaliteit van leven, en 

algemeen dagelijks levensvaardigheden. 
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Positieve gezondheid

’Positieve gezondheid gaat over het hele leven.’ Kenmerkend voor 

’Positieve gezondheid‘ is, dat de scheidslijn tussen de zorg en het sociale 

domein vervaagt. De verwachting is dat begeleiding van mensen in de 

breedte van ’Positieve gezondheid‘ hun veerkracht en vermogen tot 

zelfmanagement versterkt én de kwaliteit van leven verhoogt (Huber & 

Staps, 2016).
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De volgende punten zijn daarbij belangrijk:

1. Bewustwording en educatie;

2. Het vaststellen van wat we werkelijk van waarde vinden;

3. Zelfmanagement: een houding waarbij gedrag past bij wat we 

nastreven. Hierbij wordt datgene wat we van waarde vinden 

beschermd (Huber & Staps, 2016).
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Stand van zaken: voorbeeld

perspectief van de patient wordt onvoldoende gehoord bij het 
aanbieden van leefstijl programma als onderdeel van het vergroten
van zelf-management

Mensen stoppen vaak halverwege deelname en doen weinig met adviezen

Analyse: zelf-management wordt vaak instrumenteel ingevuld met het accent op 
advisering en training van patiënten door professionals: als een kwestie van 
kennis en vaardigheden.

Echter een cruciale vraag die patiënten zichzelf stellen is: waarom zou ik aan zelf-
management doen? Wat is er van belang in mijn leven-met een ziekte-dat het 
waard maakt om bewust te leven en in conditie te blijven? 
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Hoe te verbeteren?

 het zoeken naar heldere, meer precieze en specifiekere kennis 

en vaardigheden die de patiënt voor zijn conditie nodig heeft. 

 Aandacht te geven aan intrinsieke motivatie van patienten voor 

deelname aan leefstijlprogramma/zelf-management van eigen 

gezondheid
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Waar gaat het om?

Hoe kan het patienten perspectief worden verbeeld en verwoord en 
vervolgens therapeutisch worden aangewend om de motivatie van de 
patient te bevorderen voor zelf-management van zijn ziekte of 
aandoening? 

Hoe kunnen verpleegkundigen daarbij ondersteunen?
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Aanhaken bij de theorie van 

personcentred care

Het primaire doel is niet langer het opheffen van het lijden of 

specifieker het reduceren van klachten maar eerder het 

vermogen om een zinvol leven te leiden. Vanuit dit perspectief 

kunnen intenties worden gearticuleerd en commitment worden 

ontwikkeld die de zelfredzaamheid en veerkracht van mensen 

versterken. In deze visie wordt benadrukt dat gezond leven niet 

los gezien kan worden van intenties op andere levensdomeinen. 

Het gaat om een persoonsgerichte benadering die als 

aanvullend kan worden beschouwd op een meer klachtgerichte 

benadering. 
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Hoe kunnen verpleegkundigen dit doen?

Door narratief te werken:

met verpleegkundige interventies het narratief vermogen van de 

patiënt/cliënt vergroten. Met het narratief vermogen wordt 

bedoeld het complex van kennis en vaardigheden om noden en 

behoeften adekwaat tot expressie te brengen in een continue 

dialoog met de sociale omgeving. Dit vermogen bestaat niet 

alleen uit taal. Het belichamen, verklanken, verbeelden hebben 

een belangrijke narratieve dimensie. Het vergroten en versterken 

van het narratief vermogen dient het welzijn en de gezondheid. 

Analoog aan Orem's zelfzorgconcept kunnen we hier ook 

narratieve zorgtekorten en narratieve zorgbehoeften 

onderscheiden. 12



Rollen van de verpleegkundige in een 

narratieve benadering

• De essentiële boodschap begrijpen in het verhaal van de cliënt 

• De boodschap verwoorden en teruggeven om bij de cliënt te checken 

of ze goed begrepen is

• Zoeken naar gemeenschappelijke gronden en aanknopingspunten

• Verpleegkundige interventies baseren op gemeenschappelijke gronden 

en laten aansluiten op aanknopingspunten

• Binnen deze ruimte het verhaal van de cliënt valideren en/of 

therapeutisch beïnvloeden
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Therapeutisch beinvloeden

-gebruik van metaforen

-met patient een andere wending in zijn/haar verhaal exploreren

-met de patient samen kijken welke ander rol deze in zijn/haar 

verhaal in kan nemen

-verdieping zoeken: welke diepere waarden of krachten ligt onder 

iemands verhaal?

-iemand helpen zijn verhaal te vertellen, zodat het meer 

samenhang krijgt en verbinding met het hier-en-nu
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Iemand helpen zijn/haar verhaal te 

vertellen

 Als je de zorg wilt afstemmen op de patient, dan is het goed de volgende vragen te stellen: 

- Wat voelt de patiënt of denkt zij wat er op dit  moment met haar gebeurt ? 

- Hoe verklaart de patiënt wat er met haar aan  de hand is of met haar gebeurt ? 

- Welke plek geeft de patiënt haar ervaringen in het grotere geheel van haar levensverhaal 

- Wat denkt de persoon dat er moet gebeuren? 

Vervolgens kan je de antwoorden gebruiken om vanuit het perspectief van de patiënt te redeneren wat 

het beste is voor deze patiënt, rekening houdend met diens doelen, verwachtingen en overtuigingen. 

Dit noemen we wel: narratief redeneren.  Narratief redeneren slaat een brug naar het handelen van de 

professional. Hoe ervaren de professionals het verhaal en wat betekent de informatie uit het verhaal 

voor het handelen van de professional?   
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Wat is het belang van iemands 

levensgeschiedenis (lifestory)? 

Een mens plaatst zichzelf in een context, niet alleen ruimtelijk en sociaal, 

maar ook in de tijd. Er is een fundamentele behoefte om zichzelf te beleven 

als dezelfde persoon die je vroeger was, daarna over de jaren heen 

geweest bent en die je nu bent (Atchley, 1999) De beleving van 

ontwikkelingen en groei, maar ook stagnatie en achteruitgang worden 

ingepast in de levensgeschiedenis en zijn soms verbindende thema's tussen 

de verschillende levensperioden. Mensen hebben de behoefte om hun 

levensverhaal te kunnen vertellen met behoud van geloofwaardigheid. In 

het Engels werd hiervoor door de socioloog Erving Goffman (1967) de 

metafoor 'face' gebruikt waar wij in het Nederlands in die betekenis 'gezicht' 

alleen kennen in combinatie met verlies: 'gezichtsverlies'. 'Face' bestaat uit 

de positieve eigenschappen die we onszelf toekennen. Gezichtsverlies moet 

voorkomen worden. 16



Welke tools zijn beschikbaar voor een 

levensloopinventarisatie?

Professor Ernst Bohlmeijer aan de Universiteit Twente en zijn 

medewerkers hebben bijvoorbeeld diverse cursussen ontwikkeld zoals 

“Op zoek naar zin” en “Op verhaal komen”. Het gaat hier altijd om 

interventies met meerdere sessies waarin door de patiënt gereflecteerd 

wordt op hoe zijn eigen leven gelopen is, met hoogte/en dieptepunten en 

waarin hij-zij wordt uitgenodigd levensthema´s en bronnen van kracht te 

identificeren die geholpen hebben moeilijkheden te overwinnen.
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Life review (Schroots, 1999)

 Lifeline Interview Methode (LIM). De patiënt wordt uitgenodigd op 

een vel papier waar een lijn staat getekend met als beginpunt de 

geboortedatum en op driekwart afstand de huidige datum belangrijke 

gebeurtenissen met hoogte/en dieptepunten uit zijn leven in te 

tekenen en deze toe te lichten. Vanaf driekwart afstand wordt de lijn 

een stippellijn omdat zij staat voor de toekomst. De patiënt wordt 

vervolgens gevraagd de lijn van hoe hij verwacht dat zijn leven zal 

verlopen met hoogte/en dieptepunten (grafisch weergegeven) door te 

trekken tot het moment van overlijden. Hem wordt gevraagd dit te 

beschrijven.
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De grens tussen inventariseren en 

reflectie is moeilijk te trekken

Daarmee krijgt het  afnemen van een life review interview bijna altijd een therapeutisch karakter of 

het nodigt de patiënt uit om bevestiging te zoeken voor hoe hij zich nu voelt, zichzelf ziet of hoe zijn 

situatie nu is. Ook dat laatste is bijna altijd een uitnodiging naar de verpleegkundige om op te 

reageren. Reflectie gebeurt zelfs als de verpleegkundige geen herstructurering van betekenis nastreeft 

en zich daarom beperkt tot open explorerende vragen. Voorbeelden hiervan zijn (ontleend aan 

Maercker & Bachem, 2013):

 Wat zij de vroegste herinneringen die je hebt?

 Wat betekenen die voor je?

 (over de adolescentie) Wat voor een jongen was je toen?

 Wat voor dingen vond je toen belangrijk?

 Vond je je werk leuk?
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Veerkracht

 Het proces van het terughalen van herinneringen aan hoe het vroeger was wordt altijd 

gekleurd door het hier-en-nu en de situatie waar de patiënt zich nu in bevindt, met het 

risico dat vooral negatieve belevingen worden gezocht. Soms helpt het dan om te 

vragen naar positieve ervaringen, zoals iemands favoriete muziek, hobby’s en het 

gesprek daar vandaan naar de levensloop te leiden: bijv. welke rol heeft muziek in uw 

leven gehad?  Ook kunnen foto´s het gesprek hierover op gang helpen (Sitvast, 2014). 

Een meer gericht vragen naar wat iemand in zijn leven geholpen heeft om moeilijkheden 

te overwinnen, gezond te blijven, met de symptomen van een ziekte om te gaan, enz. 

heeft als groot voordeel dat het de veerkracht van de patiënt aanspreekt en naar voren 

haalt en de diepere waarden en overtuigingen die iemand heeft. Hierbij stil te staan geeft 

aanknopingspunten om samen (Shared Decision making) te kijken welk traject de 

patiënt qua behandeling en verpleging gemotiveerd is in te gaan.
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Beeldverhaal

De kracht van beelden om iemands verhaal te vertolken

21



Voorbeeld

Peter woont in een beschermde 

Woonvorm

en heeft foto’s gemaakt van een 

wens



Peter heeft een toekomstwens



Peter weegt teveel en wil afslanken



Mijn wens is om minder in gewicht 

te zijn. Afvallen is belangrijk, 

omdat ik nu te zwaar ben. Het is 

goed en gezond om meer conditie 

te hebben. Nu ben ik gauw moe 

als ik wat doe. Ik denk dat het 

moeilijk is om af te vallen.



“Als ik Max uitlaat, dan krijg ik veel beweging”



Vragen

 Beschrijft u mij wat er op de foto te 

zien is.

 Wat betekent X (iemand of iets op de 

foto) voor u?

 Aan welk gevoel of welke ervaring herinnert de foto u?

 Wat maakt deze foto speciaal voor u?

 Zegt deze foto iets over uw leven of over wie u bent?



Max is mijn hulpbron die 

ervoor zorgt dat ik met Max 

loop ik verder dan dat ik 

alleen ga. Max loopt gewoon 

naast me. We nemen wel 

eens een pauze als hij een 

plasje moet doen.





Ik heb hierbij hulp nodig. Ik 

vind dat ik al weinig eet en 

toch lukt het niet om af te 

vallen. Ik beweeg ook te 

weinig. Ik vind het allemaal 

erg moeilijk en ik ben niet 

gemotiveerd.



OPDRACHT

U HEEFT EEN FOTO MEEGENOMEN

OF KIEST EEN VAN DE DRIE FOTO’S 

DIE UITGEDEELD ZIJN.

U TOONT DIE AAN UW BUURMAN-OF 

VROUW.

Hij/zij bevraagt u met hulp van de 

volgende vragen:



Vragen

 Beschrijft u mij wat er op de foto te 

zien is.

 Wat betekent X (iemand of iets op de 

foto) voor u?

 Aan welk gevoel of welke ervaring herinnert de foto u?

 Wat maakt deze foto speciaal voor u?

 Zegt deze foto iets over uw leven of over wie u bent?
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Patricia: “Ik wil met dolfijnen 

zwemmen!”


