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ZELF SCHRIJVEN?
TIPS VOOR EEN GOED VERHAAL
Een goed verhaal is een authentiek verhaal: je hebt het zelf
geschreven, het is jouw verhaal en het is waar. Het gaat over
persoonlijke ervaringen en emotievolle momenten: gebeurtenissen groot en klein waar je bijvoorbeeld positief op terugkijkt, een
wrang gevoel aan overhield of mee worstelt. Het gaat niet om
standpunten, opvattingen, verklaringen of meningen. Beschrijf
wie, waar, wanneer en wat, en trek de lezer mee in de situatie.
Heb je moeite om op gang te komen, stel je dan voor dat je een
filmpje maakt en probeer dat te beschrijven.

Hoe weet je wat goed is om te doen in
de laatste levensfase? Verhalen lezen
over ervaringen van anderen kan je
helpen om hier achter te komen. Op
levenseindeverhalen.nl worden deze
ervaringsverhalen gedeeld. Positieve
en minder positieve. Waarom dat zo
belangrijk is en wat je aan andermans
ervaringen kunt hebben, vertelt onderzoeker Ankana Spekkink aan de
hand van bestaande verhalen.

De coalitie Van Betekenis tot het Einde

Ankana Spekkink is verpleegkundige np
(niet-praktiserend), zorgethica MA (master
of arts), onderzoeker, hogeschooldocent
verpleegkunde, voorzitter van de bestuurscommissie Ethiek V&VN en deskundige op
het gebied van verhalen. Namens VPTZ is
zij aan de slag gegaan met de opdracht van
de coalitie Van Betekenis tot het Einde: het
stimuleren van het gesprek over de laatste
levensfase in de samenleving.
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is een samenwerking tussen organisaties die werken
vanuit de overtuiging dat de laatste levensfase een
zichtbaarder onderdeel van het dagelijks leven zou
moeten zijn. Meer aandacht voor leven en sterven in
waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving.
Als partner van de coalitie heeft VPTZ Nederland samen
met de Universiteit voor Humanistiek de verhalenbank
Levenseindeverhalen.nl samengesteld. De verhalen
geven inzicht in de geleefde ervaringen van patiënten,
naasten, vrijwilligers en professionals binnen de laatste
levensfase. Ze zijn een krachtig en effectief middel om
mensen te verbinden, kennis te genereren en tot reflecties te komen. www.ikwilmetjepraten.nu

TEKST MARGOT BOUWENS
DIT ARTIKEL IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE COALITIE VAN BETEKENIS TOT HET EINDE

tip

Op www.levenseindeverhalen.nl staan vragen
die kunnen helpen bij het schrijven van je
verhaal. Ben je niet zo’n schrijver, maar wil je
je verhaal wel delen middels een interview?
Mail dan naar aspekkink@vptz.nl
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