
 

Literatuur 
 
 
Fiet van Beek: ‘Werken met levensverhalen en levensboeken’  
 
Levensverhalen en levensboeken worden steeds belangrijker in de zorg. Dat blijkt uit de forse stapel 
boeken die de afgelopen jaren over dit onderwerp zijn verschenen. Maar daaraan ontbrak nog een 
theoretisch onderbouwd boek dat helder maakt hoe je in de praktijk levensverhalen en -boeken 
realiseert en hoe je ermee werkt. In deze lacune voorziet ‘Werken met levensverhalen en 
levensboeken’. 
 
Een levensverhaal vertelt de persoonlijke levensgeschiedenis van iemand; het levensboek is daar de 
tastbare neerslag van. Een levensverhaal maakt het de hoofdpersoon makkelijker om zijn verleden  op 
een rijtje te zetten en te verwerken. Daarnaast versterkt het zijn zelfbeeld en identiteit, en verstevigt 
het de relatie met de familie en het sociale netwerk. Voor de zorgbegeleiders betekenen 
levensverhalen een beter contact met de hoofdpersoon; zorg en ondersteuning kunnen dan beter op 
de cliënt afgestemd worden. 
 
Voor wie 
‘Werken met levensverhalen en levensboeken’ is een toegankelijk basisboek met concrete 
handreikingen en herkenbare praktijkvoorbeelden. Bovendien brengt het de kennis uit de verschillende 
zorgsectoren bij elkaar. Dit boek is een onmisbaar hulpmiddel voor alle zorgverleners  en 
stafmedewerkers in de jeugdzorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de GGZ en 
de ouderenzorg. 
 
F. van Beek: Werken met levensverhalen en levensboeken, Praktische handleiding voor hulpverleners, 
2007, Bohn Stafleu van Loghum, 9789031351701, € 49,95. 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
E. Bohlmeijer,  L. Mies ,G. Westerhof: ‘De betekenis van levensverhalen’ 
 
Levensverhalen voorzien in een steeds grotere maatschappelijke behoefte, getuige de opkomst van 
weblogs, de talloze autobiografie en therapeutische toepassingen. Reflecteren op het eigen leven kan 
troost bieden, kan ouderen en jongeren helpen omgaan met beperkingen, en kan bijdragen aan 
zingeving en goed sociaal contact. De levensverhalen zelf zijn een rijke bron voor bijvoorbeeld medici, 
hulpverleners, loopbaanbegeleiders en mantelzorgers. 
 
De betekenis van levensverhalen laat zien dat levensverhaalmethoden een plaats in de 
gezondheidszorg verdienen. Een gezondheidszorg die aan de verhalen voorbijgaat, wordt een kil 
instituut waarin veel mensen zich niet herkend en erkend voelen.  
 
Naast een brede theoretische uiteenzetting bevat dit boek vele toepassingen van het werken met 
levensverhalen in wetenschappelijk onderzoek en in de (klinische) praktijk. Deze bundeling van 
interdisciplinaire inzichten geeft op unieke wijze de stand van zaken weer in de kennis over 
levensverhalen en levensverhaalmethoden. 
 
Psychologen en ethici, ergotherapeuten en schrijfdocenten: tientallen auteurs belichten in dit boek  de 
betekenis van levensverhalen voor menswetenschappen, zorg en welzijnswerk. Ze beschrijven  hoe 
levensverhalen tot stand komen, welke rol herinneringen hierbij spelen en hoe de verhalen het 
zelfbeeld en de toekomstverwachtingen kunnen bepalen. De solide achtergrond van de auteurs zorgt 
voor een duidelijke wetenschappelijke grondslag. De prettige schrijfstijl en de verwijzingen naar de 
praktijk maken van ‘De betekenis van levensverhalen’ een bron van inspiratie voor iedereen die werkt 
of gaat werken met levensverhalen. 
 
E. Bohlmeijer,  L. Mies ,G. Westerhof: De betekenis van levensverhalen, Theoretische beschouwingen en 
toepassingen in onderzoek en praktijk, 2006, Bohn Stafleu van Loghum, 9789031348749, € 58,95. 
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