
   

Titel: Levensverhaal Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: teamleider PG Akkoord OR d.d.: n.v.t. 

Versiedatum: 22 augustus 2017 Pagina 1 van 3 

 

Het levensverhaal 

 

Beste familie, 

 

Binnenkort gaat uw vader, moeder of naaste verhuizen naar een van de groepswoningen 

binnen het kleinschalig wonen van Zorgcentrum St. Franciscus. Dit zal veel veranderingen 

met zich meebrengen. 

Een vreemde omgeving en situatie zal in het begin erg wennen zijn. Onze medewerkers 

willen zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en gebruiken van uw vader, moeder 

of naaste, zodat zij hem/haar op een zo prettig mogelijke manier kunnen helpen. Daarom 

willen wij om uw hulp vragen. 

U bent namelijk de expert, omdat u uw vader, moeder of naaste het beste kent. Wij willen u 

vragen een levensverhaal op papier te zetten, zodat wij zo goed als mogelijk rekening 

kunnen houden met zaken of gebeurtenissen die voor uw naaste belangrijk zijn. 

Belangrijke punten die wij graag in het levensverhaal terug willen zien zijn de volgende: 

 Ouderlijk gezin. 

 Eigen gezinssituatie. 

 Opleiding en beroep. 

 Belangrijke gebeurtenissen. 

 Belangrijke data. 

 Persoonsbeschrijving.  

 Belangrijke waarden en normen. 

Om u een handje te helpe,n hebben we de precieze vragen waar u aan zou kunnen denken 

toegevoegd. Als het enigszins kan, ontvangen wij uw reactie graag zo spoedig mogelijk. Dit 

in het belang van uw naaste. 

Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking. 

 

Medewerkers kleinschalig wonen 
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Vragen m.b.t het schrijven van het levensverhaal 

 

Ouderlijk gezin 

 Waar is dhr/mevr. opgegroeid? Kunt u iets vertellen over de ouders en het gezin 

waaruit dhr/mevr. komt? (Gezinssamenstelling, hoeveelste kind, sfeer, beroep 

ouders, levensbeschouwing, sociaal/culturele achtergrond, overlijden ouders, broers 

zussen.) 

Eigen gezinssituatie 

 Kunt u iets vertellen over de thuissituatie van dhr/mevr.? (Huwelijk, 

gezinssamenstelling, sfeer thuis, aandacht voor levensbeschouwing, sociaal/culturele 

achtergrond, contacten/zorg met en voor anderen?) 

Opleiding en beroep 

 Welke opleiding heeft dhr/mevr. genoten? Beroep? Is dhr/mevr. geworden wat hij/zij 

graag wilde? Welke hobby’s heeft of had dhr/mevr.? Heeft hij/zij vrijwilligerswerk 

gedaan?  

Belangrijke gebeurtenissen 

 Welke gebeurtenissen, positief of negatief hebben grote impact gehad? 

(Oorlogsherinneringen?) 

 Had dhr/mevr. sterke angst of afkeer voor bepaalde mensen of situaties? (Bijv. 

onweer, dieren, bepaalde personen, douchen/haren wassen.) 

 Wat maakt dhr/mevr. echt verdrietig? 

 Waar kan dhr/mevr. echt van genieten?  

 Op welke wijze kunnen we daar rekening mee houden? 

Belangrijke data 

 Verjaardagen, trouwdatum, data overlijden dierbaren. 

Persoonsbeschrijving 

 Hoe wil dhr/mevr. graag aangesproken worden? 

 Waar heeft dhr/mevr. een hekel aan en waar heeft hij/zij plezier in? 

 Interesses en liefhebberijen. Wat deed/doet dhr/mevr. graag? En waar was hij/zij 

goed in? 

 Wat voor mens is/was dhr/mevr? (Bijv. gezelschapsmens, of juist graag op zichzelf, 

perfectionist, volgzaam of juist de touwtjes in handen houden (autonomie), 

natuurliefhebber, buitenmens, dierenvriend, unstliefhebber, sportief type, spelletjes 

mens of juist helemaal niet etc.) 

 Wat is voor dhr/mevr. belangrijk in het dagelijks leven? 

 Welke persoonlijke contacten zijn belangrijk voor dhr/mevr.? 

 Welke dingen vindt dhr/mevr. fijn om samen met u te doen? 
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 Welke belangrijke gewoontes heeft dhr/mevr.? 

 Wat vindt dhr/mevr. belangrijk aan het uiterlijk? 

 Wat is typisch voor dhr/mevr. voor wat betreft kleding, kapsel, sieraden, stropdas? 

 Zijn er andere dingen die u ons wilt meegeven om een goed beeld van dhr/mevr. te 

krijgen? 

Zorg, beleving en waarden van de bewoner 

Om de zorg rondom dhr/mevr. zo goed mogelijk te kunnen afstemmen, is het zinvol om te 

weten wat dhr/mevr. tot nu toe zoal heeft meegemaakt wat betreft (complexe) zorg en wat de 

waarden en voorkeuren zijn op dat gebied. 

 Wat heeft dhr/mevr. zoal meegemaakt aan zorg? 

 Medische behandeling, verpleging en/of therapie? Eventueel psychische klachten. 

 Maakt het uit of dhr/mevr. door een man of vrouw verzorgd wordt? 

 Welke waarden en normen zijn belangrijk voor dhr/mevr.? 

 Heeft u verder nog aanvullingen die voor ons belangrijk zijn om te weten rondom de 

zorg voor dhr/mevr. zodat wij daar rekening mee kunnen houden? 

 

 

Wij danken u hartelijk voor het maken van het levensverhaal. 

Medewerkers kleinschalig wonen zorgcentrum St. Franciscus 

 

 

 

 

 


