
 

Waar staat  voor! 

 
Ω 

 

Ik zit aan de keukentafel met Henk en Betsie. Henk schenkt mij koffie in. Ik voeg een 

scheutje melk toe. Betsie heeft dementie. Gedurende mijn bezoek kijkt ze dromerig en 

afwezig voor zich uit. Ik praat vooral met Henk. Als fysiotherapeut wil ik van hem weten of 

hij Betsie nog veilig op het toilet krijgt. 

 

Door de onvoorwaardelijke liefde én Henk’s keuze om haar te verzorgen, kan ze in haar 

eigen huis blijven wonen. Ineens wordt mijn aandacht voor Henk en Betsie verstoord. Zoals 

je ‘s nachts de regendruppels op het dak hoort tikken, hoor ik nu druppels vallen op de 

grond.  

 

Dan hoor ik Betsie mompelen.  

 

“Ooh, gaat niet goed.”  

 

Henk en ik kijken haar aan. Het is duidelijk. Betsie plast in haar broek. Een paar tellen later 

ligt rondom Betsie een grote plas urine. Haar kleren zijn doorweekt.  

 

Looptraining zit er vandaag niet in. Ik kijk Henk aan. Hij draait zich naar Betsie toe en stelt 

haar gerust.  

 

“Het komt wel goed, ik help je direct even”, zegt hij tegen haar. Hij legt zijn hand op haar 

schouder.  

 

Ik beloof morgen terug te komen. Henk geeft mij een hand en loopt naar de kast waar 

handdoeken, washandjes en schoon ondergoed liggen. 

 

 

Ω 

 

 

 



 

In een wereld waarin onder andere spreadsheets, protocollen en 

wiskundige berekeningen leidend zijn om de behandeling voor 

mensen met een chronische ziekte te bepalen, de kwaliteit van 

de geleverde zorg in ranglijsten wordt gepubliceerd en 

doelmatigheid en streefcijfers het tarief voor zorgverleners berekenen en de financiële 

waarde van een leven formuleren, is er De Verhalenpoli. 

 

De Verhalenpoli werkt met verhalen die oorsprong vinden in de gezondheidszorg. De 

Verhalenpoli publiceert geschreven verhalen, deelt verhalen in een podcast en organiseert 

een maandelijkse werkplaats waar mensen werken aan hun eigen verhalen. 

Verhalen in de zorg zijn ons vertrekpunt. Dit zorgt voor het aanscherpen van ons idee over 

goede zorg én verhalen worden de start van een gesprek over wat goede zorg is. Denk aan 

het boek ‘Ma’ van Hugo Borst. Dit boek neemt de lezer mee in het levensverhaal van zijn 

moeder.  

Het boek zorgde voor een discussie over de ervaren kwaliteit van zorg aan mensen met 

dementie in verpleeghuizen. Het gesprek ging vervolgens over de werkelijk geleverde zorg, 

over de wensen en verwachtingen van familie en naasten, over de behoefte van 

medewerkers… Het ging nu over wezenlijke dingen, en niet langer over de 

kwaliteitsindicatoren die door staffunctionarissen werden afgevinkt.  

Ook werken verhalen helend. Zo blijkt uit recent Braziliaans onderzoek dat het vertellen van 

verhalen aan kinderen tijdens hun verblijf op een ic-afdeling voor minder pijn bij de kinderen 

zorgt. De kinderen herstellen sneller en kijken positiever terug op hun verblijf in het 

ziekenhuis. 

Waarom verhalen? 

 

We vertellen elkaar de hele dag verhalen. Al eeuwenlang. Toen veel mensen nog niet 

konden lezen en schrijven en bij elkaar rond het kampvuur zaten was het vertellen van 

verhalen dé manier om informatie te delen, mensen enthousiast te maken voor een idee, 

om verbinding met elkaar te maken, of elkaar op te vrolijken. Tegenwoordig is het vertellen 

van een verhaal één van de vele manieren waarop informatie tot ons komt, ook binnen de 

zorg.  

 

Een verhaal is enorm waardevol. In verhalen vertellen mensen – soms verhuld – hun 

wensen, verwachtingen of behoeften. Middels verhalen laten zij hun angsten, twijfels en 

dilemma’s zien én geven ze een inkijkje in wat voor hen belangrijk is, óók binnen de zorg. 

Verhalen hebben veel invalshoeken, perspectieven en thema’s en zijn daarom heel krachtig.  

Door verhalen te delen, laten mensen aan lezers en luisteraars zien en horen…. 

 

https://www.pnas.org/content/118/22/e2018409118


 

• dat zij niet de enige zijn met angst voor een ziekte, behandeling of gesprek; 

• dat er anderen zijn die jou troost en steun willen geven; 

• dat zorgverleners soms ook worstelen met hun rol; 

• dat zorgverleners delen welke impact hun werk heeft op hun persoonlijke leven; 

• wat zorgverleners zelf willen verbeteren in de zorg die zij leveren; 

• welke verhalen zorgverleners mee naar huis nemen en hen soms wakker houden; 

• wat ze mogelijk in hun werk of behandeling kunnen verwachten; 

• dat er soms meer behandelmogelijkheden zijn dan we denken; 

• wat ziek zijn voor het dagelijks leven betekent. 

 

Impact 

Verhalen zijn een veilige manier om impactvolle thema’s in de zorg meer toegankelijk en 

tastbaar te maken. Verhalen geven woorden aan gevoelens en gedachten. Verhalen brengen 

hiermee het denken over (goede) zorg in beweging.  

De Verhalenpoli wil zoveel mogelijk verhalen ophalen, schrijven, initiëren en delen zodat 

bijvoorbeeld…. 

 

• de optie om níet te behandelen vaker op tafel mag komen;  

• huisartsen meer tijd krijgen per consult zodat zij minder vaak (onnodig) hoeven door 

te verwijzen; 

• het aantal klachtenprocedures in de Nederlandse zorg over tien jaar is gehalveerd; 

• mensen die de diagnose kanker krijgen tastbaar hebben hoe het grillige verloop van 

de ziekte eruit ziet; 

• ongewenste situaties en misstanden in de zorg aan de kaak worden gesteld en 

aanzetten tot actie (denk aan het boek ‘Ma’ van Hugo Borst); 

• de bezuiniging op geestelijk verzorgers in de (langdurige) zorg wordt gestopt;  

• zowel palliatieve zorg als patiënt ervaring een standaard onderdeel worden in het 

onderwijs aan zorgprofessionals.  

Natuurlijk is dit geen volledige lijst, maar wel mogelijkheden waartoe verhalen kunnen 

leiden.  Kortom: dé reden dat verhalen in de zorg een podium verdienen! 

Droom 

In alles wat we doen met De Verhalenpoli is onze droom leidend. Iedere activiteit van ons is 

een bouwsteen om onze droom waarheid te laten worden. Wat onze droom is? 

 

Elke dokter, elke zorgverlener, elk ziekenhuis, elke zorginstelling laat door het delen van 

verhalen zien dat zij de mens achter de patiënt zien en dat zij óók mensen zijn. Wensen, 

verwachtingen, grenzen en persoonlijke doelen van eenieder zijn toch immers altijd 

bepalend bij het geven en beleven van zorg?!  

 



 

Onze droom is dat de vraag ‘wat wil en kan jij?’ centraal staat in ieders persoonlijke 

begeleiding en zorg, zowel van zorgaanbieder als ontvanger van zorg.  

 

Kortom; door de Verhalenpoli komen verhalen in de zorg tevoorschijn, krijgt de persoonlijke 

kant van zorg  aandacht én wordt duidelijk dat achter ieder medisch vraagstuk een wereld 

vol verhalen schuilgaat. Zou het een mythe blijven dat over tien jaar ieder ziekenhuis in 

Nederland een ‘verhalenpoli’ heeft? Wij blijven dromen en verhalen delen! 

 

Nog even terug naar Henk en Betsy.  

 

Net als Henk, zijn er in Nederland meer dan 800.000 mensen die langdurig mantelzorg 

geven aan bekenden en naasten. (SCP, ‘blijvende bron van zorg’, 2020). Achter allemaal 

schuilt een verhaal!  

 


