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Samenvatting 

Inleiding: Depressie bij hulpbehoevende ouderen is een veel voorkomend probleem in 

Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat life-review een effectief middel ter preventie van 

depressie bij deze groep. Een interventie die life-review koppelt aan theorieën over het 

autobiografisch geheugen is ‘dierbare herinneringen’. Bij deze interventie worden 

vrijwilligers ingezet om life-review gesprekken met hulpbehoevende ouderen met lichte tot 

matige depressieve klachten te voeren. In dit onderzoek wordt de vrijwilliger tijdens de 

gesprekken met een deelnemer geanalyseerd. Dit onderzoek richt zich op de vraag: Wat zijn 

de toegapaste gespreksvaardigheden door vrijwilligers in een life-review interventie ter 

preventie van depressie bij hulpbehoevende ouderen. Het wetenschappelijk belang van dit 

onderzoek is het monitoren van de inzet van vrijwilligers in life-review interventies. Het 

maatschappelijk belang is dat er uit dit onderzoek mogelijk een evaluatie instrument 

ontwikkeld kan worden, waarmee life-review interventies waarbij vrijwilligers worden 

ingezet in de toekomst geëvalueerd kunnen worden. In dit onderzoek zal de interventie 

‘dierbare herinneringen’ op basis van de resultaten geëvalueerd worden.                    

Methode: Dit exploratieve one-case onderzoek is opgezet vanuit een kwalitatieve 

methodologie. Vijf gesprekken tussen één vrijwilliger en één deelnemer zijn getranscribeerd. 

De transcripten van de gesprekken zijn gefragmenteerd en op inductieve wijze (bottom-up) 

geanalyseerd.                                                                                                                        

Resultaten: Er zijn vier hoofdthema’s gevonden die leiden tot vier bovenliggende concepten. 

De concepten zijn: methode, gesprektechnieken, (therapeutische) relatie en (therapeutische) 

houding. Op het gebied van deze vier concepten liggen er taken die de vrijwilliger op zich 

neemt. Bij ieder van deze taken wordt de vraag gesteld wat er vanuit de interventie moet 

worden aangeboden om de taken te vervullen en daarbij of de vrijwilliger deze taken wel zou 

moeten invullen. De grens tussen vrijwilliger en professional wordt in dit onderzoek vanuit 

ethisch oogpunt benaderd.                                      

Conclusie: Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de vrijwilliger 

gespreksvaardigheden toepast die bijdragen aan vier concepten binnen de gesprekken. Aan de 

hand van de invulling deze concepten zou in de toekomst de inzet van vrijwilliger bij life-

review interventies geëvalueerd kunnen worden. Hierbij dient echter wel de grens tussen 

vrijwilliger en professional in acht te worden genomen.  De interventie ‘dierbare 

herinneringen richt zich op alle vier de concepten en laat dus zien een voorbeeld interventie te 

zijn.    
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Abstract 

Objectives: Depression in the frail elderly is a common problem in the Netherlands. Research 

has shown that life review is an effective way to prevent symptoms of depression in this 

group. An intervention that links life-review and theories about the autobiographic memory is 

‘dierbare herinneringen’. This intervention uses volunteers to perform life-review meetings 

with frail elderly people with mild to moderate depression symptoms. In this study the 

volunteer will be analysed during the talks with a participant. This research focuses on the 

question: What are the used interview techniques by volunteers in a life review intervention to 

prevent depression in frail elderly. The scientific importance of this study is to monitor the 

use of volunteers in life-review interventions. It is also important because the results of this 

study can possibly lead to a way to evaluate the use of volunteers in life-review interventions. 

In this study the intervention ‘dierbare herinneringen’ is evaluated based on the results.                                                                                                                                  

Method: This is an explorative one-case study uses a qualitative methodology. Five meetings 

between a volunteer and a participant have been transcribed. The transcripts  of these 

meetings are fragmentised and inductively analysed (bottom-up).                                                                                                                                     

Results: There are four main themes found that lead to four bigger concepts. The concepts 

are: method, interview techniques, (therapeutic) alliance and (therapeutic) conditions. These 

four concepts are related to tasks that the volunteer takes on. In each of these task there is the 

question; what should the intervention offer to fulfil these tasks and can we expect the 

volunteers to take these tasks. The boundary between volunteer and professional is in the 

study approach in an ethical way.                                                                                                          

Conclusion: Based on this research the interview techniques that the volunteer uses, can be 

divided in to four concepts. Based on how these concepts are implemented life-review 

interventions that uses volunteers could be evaluated. However; the boundary between 

professionals should be chosen carefully. The intervention ‘dierbare herinneringen’  shows a 

focus on all four concepts and so shows to be an example for what a life-review intervention 

should be like.   
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1. Inleiding 

Naast een betaalde baan kunnen mensen zich ook onbetaald inzetten voor een bedrijf, 

instelling of organisatie. De rol van deze vrijwilligers wordt steeds belangrijker om deze 

organisaties en instellingen draaiende te houden (Knulst & van Eijck, 2002). Ook in de zorg 

worden vrijwilligers steeds vaker ingezet. Vrijwilligers zijn erg belangrijk in de zorg, omdat 

er zonder vrijwilligers minder ruimte is voor het welzijn van de zorgbehoevende ouderen 

(Boersma, 2011). In dit kwalitatieve onderzoek wordt gezocht naar toegepaste 

gespreksvaardigheden voor vrijwilligers bij een life-review interventie ter preventie van 

depressie bij hulpbehoevende ouderen.  Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan 

mogelijk een analysemodel gemaakt worden van gesprekken tussen vrijwilligers en 

hulpbehoevende ouderen. Dit analysemodel kan in de toekomst dan ook worden gebruikt bij 

andere interventies waarbij vrijwilligers worden ingezet . Het monitoren van de gesprekken 

tussen vrijwilligers en hulpbehoevende ouderen is van wetenschappelijk belang omdat het 

mogelijk ook inzicht geeft in het inzetten van vrijwilligers in het algemeen.   

1.1 Maatschappelijke context: Inzet van vrijwilligers 

Vrijwilligerswerk kan gedefinieerd worden als, werk dat niet verplicht  is en onbetaald wordt 

verricht in enig georganiseerd verband, ten behoeven van anderen of de samenleving (Arts & 

te Riele, 2011). Iemand die zijn diensten aanbied zonder daar een vergoeding voor te 

verwachten, een vrijwilliger, verricht dit werk (Shin & Kleiner, 2003). In Nederland hebben 

vrijwilligers een belangrijke rol. Vrijwilligers houden veel organisaties en instellingen 

draaiende en creëren zo een sterke maatschappelijke basis in Nederland (Arts & ter Riele, 

2011). Volgens Schuyt (2011) doet ongeveer 41% van de Nederlanders minstens één maal 

onbetaald werk ten behoeve van de maatschappij. Gemiddeld steken de Nederlandse 

vrijwilligers 4,9 uur per week in hun vrijwilligers werk. Mensen met een laag inkomen 

besteden gemiddeld meer uren per week aan vrijwilligerswerk dan mensen met een hoger 

inkomen, maar mensen met een hoog inkomen doen gemiddeld vaker vrijwilligerswerk (Arts 

& te Riele, 2011). 

Volgens Arts en Te Riele (2010) ligt dit gemiddelde in de zorg iets lager (4,5%). Bij 

vrijwilligerswerk in de zorg gaat het om vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor 

anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben en met wie  ze bij aanvang geen persoonlijke 

relatie hebben (Scholten, 2011). Vrijwilligers dienen volgens deze definitie dus niet verward 

te worden met mantelzorgers. Mantelzorgers nemen namelijk de zorg op zich door de 

persoonlijke relatie met de zorgbehoevende (Isarin, 2005). Ook verschillen vrijwilligers van 

mantelzorgers doordat ze er voor kunnen kiezen om voor een afgebakende periode 

vrijwilliger te zijn, terwijl mantelzorg vaak iets is waar je inrolt als er een beroep op je wordt 

gedaan en dat vaak langdurig blijft doen (Touwen, van Bruggen & Heering, 2013). 

Zorgvrijwilligers zijn vooral actief als er geen mantelzorgers zijn (Scherpenzeel, 2009). In 

2009 was 14% van het totaal aantal Nederlandse vrijwilligers actief als vrijwilliger in de zorg, 

wat neerkomt op ongeveer 850.000 (Arts & te Riele, 2011). Volgens Scholten (2011) waren 
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hiervan ongeveer 200.000 actief binnen zorginstellingen, waarvan het grootste deel 50% 

binnen de ouderenzorg. 

 Vrijwilligers staan niet genoemd in de wet BIG (Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg), maar de overheid adviseert zorgaanbieders om ook van vrijwilligers een 

duidelijke mate van bekwaamheid te verlangen (Scholten & Elferink, 2013). Scholten en  van 

Dijk (2012) stellen dat relevante wetgeving geen belemmeringen vormt voor het doen van 

vrijwilligerswerk. Wel zorgen recente veranderingen in de wetgeving ervoor dat er meer dan 

ooit een beroep moet worden gedaan op vrijwilligers. De AWBZ (Algemene Wet voor 

Bijzondere Ziekten) is in 2015 komen te vervallen. Dit zal ten koste gaan van onder andere de 

ZZP 3 (zorgzwaartepakket). Hierdoor wordt het steeds moeilijker om kans te maken op een 

woning binnen een verzorgingshuis. Dat maakt dat er  meer dan ooit een beroep moeten 

worden gedaan op vrijwilligers om onder andere hulpbehoevende ouderen van zorg te kunnen 

voorzien (van Bergen, 2014). Naast verandering in wetgeving is er nog een reden waardoor er 

vaker een beroep zal worden gedaan op deze vrijwilligers. De komende jaren zal het aantal 

80-plussers, en dus ook het aantal hulpbehoevende ouderen, sterk toenemen (Eggink, Oudijk 

& Sadiraj, 2012; Garssen, 2011). Doordat deze groep steeds groter wordt, stijgt hiermee ook 

de vraag naar interventies die zich op deze doelgroep richten. Interventies in de ouderen zorg 

zullen dus de komende jaren mogelijk in kwantiteit toenemen.  

1.2 Vrijwilligers in interventies in de zorg 

Er zijn geen percentages bekend over het aantal vrijwilligers dat (psychologische) interventies 

in de zorg uitvoert. Vaak worden vrijwilligers wel ingezet bij interventies om de zorg door het 

personeel te verminderen, zoals bijvoorbeeld maatjesprojecten (Uyterlinde, Lub, de Groot & 

Sprinkhuizen, 2009). Het is aangetoond dat het inzetten van vrijwilligers bij interventies 

effectief kan zijn. Hierbij gaat het vooral om hulpverlening die langdurig, intensief en 

complex is (Runia & Machielse, 2012). Volgens Runia en Machielse (2012) komt dit doordat 

vrijwilligers meer tijd en aandacht kunnen geven dan professionals dat kunnen. Daarnaast is 

het voor vrijwilligers ook minder belangrijk om concrete doelstellingen te behalen met de 

cliënt, hierdoor kunnen vrijwilligers meer tijd en aandacht geven aan cliënten. Ook is de inzet 

van vrijwilligers goedkoper dan de inzet van professionals en dus kostenbesparend (Fokkema 

& van Tilburg, 2005). Daartegenover staat dat vrijwilligers zelf ook voldoening uit 

vrijwilligerswerk willen halen en dat het vrijwilligerswerk te combineren valt met werk en 

privé. Dit maakt dat er goede randvoorwaarden geschept moeten worden (Runia & Machielse, 

2012).  

Een punt van kritiek bij het gebruik maken van vrijwilligers bij het uitvoeren van interventies, 

is de professionaliteit van de vrijwilligers. De vraag is in hoeverre vrijwilligers in staat zijn 

om professionals te vervangen. Een bekwame professional heeft in het algemeen meer dan 

een vrijwilliger inzicht in factoren die een rol kunnen spelen in het ontstaan en voortbestaan 

van klachten. Hierdoor kunnen zij vindingrijker inspelen op de situatie en een groter effect 

hebben op vermindering van de klachten (Linnemann et al., 2001). Onderzoek naar de inzet 
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van vrijwilligers is vaak evaluatief van aard.  Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de 

vrijwilligers de interventie wel juist hebben uitgevoerd. Ook de utiliteit van de interventie 

stond in deze onderzoeken centraal (Laforest et al., 2007; Damianakis et al., 2007). Fokkema 

en van Tilburg(2005) hebben onderzoek gedaan naar het verschil tussen het inzetten van 

vrijwilligers en het inzetten van professionals. Zij stellen dat de inzet van professionals dan 

wel vrijwilligers afhankelijk is van een afweging tussen de kosten en het beoogde effect van 

de interventie. Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik van vrijwilligers minder effectief is dan 

professionals. Desalniettemin heeft de inzet van vrijwilligers in interventies wel een positief 

effect (Shin & Kleiner, 2003). Shin en Kleiner stellen dat vrijwilligers wel goed getraind 

moeten worden, voordat zij ingezet kunnen worden. Het inzetten van vrijwilligers bij het 

uitvoeren van interventies kan dus effectief zijn, mits deze goed getraind worden. Ook bij 

interventies met ouderen zullen dus goedgetrainde vrijwilligers ingezet moeten worden.  

1.3. Life-review interventies 

Een veelgebruikte techniek in interventie bij ouderen is life-review. Life-review richt zich op 

het ophalen van herinneringen ook wel reminiscentie genoemd. Het verschil is echter dat  

reminiscentie een niet gestructureerde vorm van herinneringen ophalen is, terwijl er bij life-

review sprake is van een meer gestructureerde vorm. Life-review ken twee grondleggers, 

Butler(1963) en Erikson(1959). Butler betitelde life-review als een universeel mentaal proces. 

Hiermee kunnen conflicten van vroeger worden opgelost om zo hun leven tot een 

geïntegreerd geheel te vormen. Volgens Butler ontwikkelt het proces van life-review zich bij 

een persoon wanneer het gevoel van onschendbaarheid afneemt, door de naderende dood. 

Ontwikkelingspsycholoog Erikson (1982) noemt dat life-review het meest voorkomt in het 

laatste stadium van de psychosociale ontwikkeling. Woolf (1998) stelt dat mensen met life-

review het succes van hun leven beoordelen. Life-review kan zodoende een actieve evaluatie 

van  het leven worden genoemd. Life-review kan zorgen voor een verbetering van het 

geheugen en een stijging van het zelfvertrouwen (Birren & Deutschaman, 2001). Life-review 

bevat twee componenten. Enerzijds richt het zich op het verwerken van negatieve 

herinneringen, anderzijds draagt het bij aan het geven van een positieve betekenis aan het 

eigen leven (Wong, 1995). Life-review is zeer effectief gebleken bij mensen zonder ernstige 

psychische stoornissen maar met depressie, die moeite hebben met bepaalde 

levensgebeurtenissen of overgangen in het leven (Bohlmeijer et al., 2010; Pinquart, 

Duberstein & Lyness, 2007). Uit meerdere onderzoeken is dus gebleken dat life-review 

interventies effectief zijn ter bestrijding van depressie bij hulpbehoevende ouderen.   

1.4. Life-review ter preventie van depressie 

Depressie is een veel voorkomend probleem bij ouderen in Nederland. De prevalentiecijfers  

voor een klinische depressie liggen in deze groep tussen de 10-15% (Beekman et al.,1999). 

Binnen de groep hulpbehoevende ouderen liggen deze cijfers zelfs tussen de 6 en 25%, 

waarbij er in 11 tot 50% van de gevallen depressieve klachten spelen (Jongenelis et al., 2007). 

Uit recent onderzoek van Korte, Bohlmeijer, Cappeliez, Smit en Westerhof (2012) is gebleken 
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dat life-review een effectief middel is ter preventie van depressie bij ouderen. De 

controlegroep had bij dit onderzoek significant meer last van depressieve klachten dan de 

interventiegroep.  Serrano, Latorre, Gatz en Montanes (2004) noemen life-review effectief 

doordat het de hopeloosheid doet afnemen en de levenstevredenheid verhoogt. Er zijn 

meerdere onderzoeken die de effectiviteit van life-review ter preventie van depressie bij 

ouderen bevestigen (Bohlmeijer, Steunenberg, Leontjevas, Mahler Daniël en Gerritsen, 2010; 

2007; Pinquart & Forstmeier, 2012).  

Een methode die wordt gebruikt voor een preventieve aanpak van depressie bij ouderen, is het 

koppelen van life-review theorieën aan theorieën over het autobiografisch geheugen (Serrano 

et al., 2004; Bohlmeijer er al., 2010). Het autobiografisch geheugen kan beschreven worden 

als de herinneringen die een persoon over zijn of haar eigen levenservaring heeft (Robinson, 

1986). Er wordt vanuit gegaan dat het autobiografisch geheugen een hiërarchische structuur 

heeft, waarin drie verschillende niveaus aanwezig zijn (Conway & Pleydell-Pearse, 2000). Op 

het eerste niveau bevinden zich de verschillende  levensfasen die de persoon doorlopen heeft; 

zoals de kindertijd,  de puberteit etc.  Op het tweede niveau staan de algemene herinneringen 

centraal. Dit zijn herinneringen over een bepaalde periode (bijvoorbeeld: het vierde jaar van 

de middelbare school) of een vaker terugkerend gebeurtenis (zoals: kerstmis vieren). Het 

derde niveau beslaat de specifieke herinneringen. Dit zijn herinneringen aan een bepaalde 

situatie die specifiek  zijn en dus eenmalig voorkwamen. Op dit derde niveau bevindt zich de 

link tussen depressie en het autobiografisch geheugen (Williams, 2007). Depressieve 

patiënten hebben de neiging om meer globale en negatief getinte herinneringen op te halen. 

Een kenmerk van depressie is namelijk dat specifieke herinneringen vervagen en abstracter 

van aard worden. Dit betekent dus dat depressieve mensen moeite ondervinden met het 

ophalen van herinneringen van het derde niveau van het autobiografisch geheugen (Williams, 

1996).Dit wordt ook wel de overgeneralisatiebias genoemd (van Vreeswijk & Wilde, 2004). 

Interventies ter preventie van depressie die deze overgeneralisatiebias willen voorkomen, 

zullen zich dus moeten richten op het ophalen van specifieke herinneringen.  

Een life-review interventie die zich op dit derde niveau van het autobiografisch geheugen 

richt, is ‘dierbare herinneringen’. Deze interventie staat bij dit onderzoek centraal. De 

interventie ‘dierbare herinneringen’ wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Uit een pilot van de 

Vrije Universiteit van Amsterdam is de interventie effectief gebleken (Bohlmeijer et al., 

2010). De effectiviteit van een studie wordt gemeten door een voor-en na meting, een 

interventie is effectief wanneer de gewenste verandering heeft plaatsgevonden. De 

effectiviteit geeft echter geen inzicht in het ontstaan van deze verandering. Wat is daarin 

bijvoorbeeld de rol van de vrijwilliger? In dit onderzoek wordt gekeken naar de rol van de 

vrijwilliger. Er wordt gezocht naar de toegepaste gespreksvaardigheden in gesprekken tussen 

vrijwilligers en deelnemers. Onderzoek naar het veranderproces wordt  Change Proces 

Research (CPR) genoemd (Elliott, 2010).  
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1.5 Onderzoek naar de kwaliteit van hulpverleningsgesprekken.  

CPR bestaat al bijna twintig jaar. Elliott (2010) beschrijft CPR als een vorm van onderzoek 

waarbij binnen therapiesessies gezocht wordt naar de variabelen die de verandering 

veroorzaken.  Het doen van veranderprocesonderzoek is gericht op het identificeren, 

beschrijven, verklaren en voorspellen  van factoren die tot verandering leiden binnen 

therapiesessies (Greenberg, 1986). Elliott (2010) benoemt vier methodes om CPR toe te 

passen. De eerste methode richt zich erop om één proces uit de behandeling te lichten en om 

dan te kijken of deze ook andere uitkomsten kan voorspellen. De tweede methode is een 

kwalitatieve analyse van wat de cliënten zelf als meest werkbare factoren hebben ervaren.  

Een derde manier om CPR uit te voeren is door een microanalyse uit te voeren op een serie 

gebeurtenissen in een gesprek. Dit is een hele directe methode om het interactieproces tussen 

therapeut en cliënt van dichtbij te bekijken. Een laatste methode is een samengevoegde vorm 

van de vorige drie methoden.  

Er is voor zover bekend niet eerder veranderprocesonderzoek gedaan met vrijwilligers in de 

rol therapeut. Wel is er veel bekend over de rol van therapeuten binnen therapiesessies. Zo 

benoemt Patterson (1995) dat therapie een tweerichtingsproces is, waarin er een relatie bestaat 

tussen cliënt en therapeut. Rogers (1979) benoemt de drie basisvoorwaarden waaraan een 

therapeut in zijn ogen moet voldoen; onvoorwaardelijke positieve waardering, echtheid en 

empathie. In dit onderzoek wordt een bepaalde factor/proces uit de behandeling gehaald, 

namelijk de rol van de therapeut (in deze interventie de vrijwilliger). Er wordt dus gebruik 

gemaakt van de eerste methode die Elliott (2010) beschrijft. In dit kwalitatieve onderzoek 

wordt er gezocht naar toegepaste gespreksvaardigheden in gesprekken tussen de vrijwilligers 

en de deelnemers van de interventie ‘dierbare herinneringen’. Het wetenschappelijke doel 

hiervan is om de inzet van vrijwilligers in life-review interventies te monitoren. Daarnaast is 

het maatschappelijke belang van deze studie om het gebruik van verschillende 

gespreksvaardigheden in kaart te brengen, om zo in de toekomst vrijwilligers betere training 

en instructies te kunnen geven, waardoor mogelijk de effectiviteit van de interventie 

verbeterd.  De onderzoeksvraag die hierbij aan sluit is; Wat zijn de toegepaste 

gespreksvaardigheden door vrijwilligers in een life-review interventie ter preventie van 

depressie bij hulpbehoevende ouderen? Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan 

mogelijk een evaluatie-instrument worden ontwikkeld om de inzet van vrijwilligers in life-

review interventies te evalueren. Op basis van de resultaten zal ook de vrijwilligerstraining 

van de interventie ‘dierbare herinneringen’ in dit onderzoek geëvalueerd worden.   

2. Methode 

Dit kwalitatieve, exploratieve onderzoek maakt gebruikt van bestaande data die verkregen 

zijn in een effectstudie naar de interventie  ‘dierbare herinneringen’.  
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2.1 Beschrijving van de Interventieprocedure 

De life-review interventie ‘Dierbare herinneringen’ richt zich op het derde niveau van het 

autobiografisch geheugen (Williams, 2007).  Doormiddel van een brief met informatie over 

de interventie worden deelnemers geworven. Na een paar weken bedenktijd komt een 

onderzoeker, indien de persoon geïnteresseerd is ,  langs om een toelichting te geven. De 

onderzoeker zal in een gesprek uitleg geven over de interventie en er zal een vragenlijst af 

worden genomen. Deze vragenlijst is ten eerste een middel om te kijken of de persoon binnen 

de in-en exclusie criteria valt, daarnaast dient de vragenlijst ook direct als nulmeting (t0) met 

oog op de effectenstudie van de interventie.   

De volgende inclusie criteria worden genoemd worden in het protocol genoemd (Bohlmeijer 

et al., 2010): 

 Een leeftijd van 65 jaar of ouder en bekend zijn binnen de zorgorganisatie(door het 

ontvangen van dagbehandelingen of thuiszorg, of wonend in een verzorgings- of 

verpleeghuis). 

 Aanwezigheid van klinisch relevante depressieklachten (score van 2 of hoger op de 

Geriatric Depression Scale -8 item version (GDS-8); Jongenelis, Gerritsen, Pot, 

Beekman, Eisses, Kluiter & Ribbe, 2007). 

De volgende exclusie criteria worden genoemd. 

 Ernstige cognitieve beperkingen, gemeten met een score van 18 of lager op de Mini 

Mental State Examination (MMSE; Folstein, Folstein & McHugh, 1975). 

 De diagnose ernstige depressieve episode (op basis van het Mini Internationaal 

Neuropsychiatrisch Interview (MINI); Sheehan, Janavs, Baker, Harnett-Sheehan, 

Knapp, Sheehan & Dunbar, 1998); 8 of 9 van de 9 DSM-IV depressiesymptomen). 

 In de afgelopen 3 maanden zijn gestart met een medicamenteuze behandeling voor 

depressieklachten. 

 Slechte beheersing van de Nederlandse taal. 

Indien deze criteria geen reden geven om een persoon uit te sluiten, wordt deze deelnemer 

toegelaten tot de interventie. De interventie bedraagt vijf gesprekken tussen de vrijwilliger en 

de deelnemer van ongeveer een uur per gesprek. In ieder van de gesprekken staat een 

bepaalde levensfase centraal. De kindertijd(0-12), de jeugd(12-20) en de volwassenheid zijn 

de centrale thema’s in drie gesprekken. Het eerste gesprek gaat vooral  om kennismaking 

tussen de vrijwilligers en de deelnemer. Het tweede, derde en vierde gesprek  gaan over de 

levensfases. Het laatste gesprek gaat over een overkoepeling van alle besproken thema’s. Tot 

slot zal een onderzoeker opnieuw langs komen met een vragenlijst waarmee de effectiviteit 

gemeten kan worden. Het doel van deze interventie is het ophalen van positieve specifieke 

herinneringen. Voor dit onderzoek zijn van één vrijwilliger alle gesprekken met de cliënt 

opgenomen met behulp van een voicerecorder. Deze teksten zijn getranscribeerd en 

geanonimiseerd. Vervolgens zijn de getranscribeerde teksten kwalitatief geanalyseerd zoals 

Boeije (2005) beschrijft.  

2.2 Werving en Training van de vrijwilligers 

De vrijwilligers die de interventie ‘dierbare herinneringen’ uitvoeren zijn geselecteerd onder 

een aantal voorwaarden. De interventie vraagt namelijk een vrijwilliger met een specifiek 

profiel. Zo dient de vrijwilliger minimaal MBO+-niveau en affiniteit met ouderen te hebben. 

Daarnaast wordt van de vrijwilligers verwacht dat deze kennis hebben of de theoretische 

achtergrond van de interventie kunnen verwerven, goede sociale vaardigheden hebben en 
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bereidt zijn tot een verplichte training. Daarbij wordt een flexibele opstelling van de 

vrijwilligers verwacht. Dit specifieke profiel staat beschrijven in de vacature om vrijwilligers 

te werven. Wanneer er door een persoon interesse wordt getoond zal er eerst een 

kennismakingsgesprek plaats vinden met een professional van de organisatie. Nadat er door 

de vrijwilliger een geheimhoudingsakte is getekend zal er een cursus worden gegeven. Deze 

verplichte cursus bevat drie onderdelen. Ten eerste zal er een e-learning plaatsvinden. 

Daarnaast zijn er nog twee cursusbijeenkomsten en is er een cursusmanual voor vrijwilligers ( 

Richters, Korte, Westerhof & Bohlmeijer, 2015). In deze cursus doorlopen de vrijwilligers het 

protocol in zowel een digitale leeromgeving als in rollenspellen. In de manual staan 

handvatten voor de gesprekken die de vrijwilligers gaan voeren met de deelnemers. Ook staan 

er in de manual tips voor het toepassen van gesprekstechnieken. Na deze training is de 

vrijwilliger in staat om de interventie uit te voeren. Ten tijde van de interventie worden er nog 

intervisie en supervisie momenten voor vrijwilligers gepland. De supervisie vindt plaats met 

een professional die bij de interventie betrokken is en de intervisie vindt plaats samen met 

andere vrijwilligers om hun ervaringen te delen.     

2.3 Vrijwilliger, Deelnemer en Onderzoeker 

Aangezien dit onderzoek een one case study bevat, is het aantal respondenten één, namelijk 

de vrijwilliger. Deze vrijwilliger is random gekozen uit een groep van zes vrijwilligers die op 

dat moment deel namen aan de interventie. De vrijwilliger wiens gesprekken in deze studie 

geanalyseerd zijn , is een man van 63 jaar. De vrijwilliger is universitair geschoold in een 

sociale richting. Daarnaast is de vrijwilliger ook persoonlijk betrokken bij dit onderzoek 

omdat zijn dochter één van de onderzoeksleiders is.  Zijn motivatie om zich als vrijwilliger op 

te geven is vooral de doelgroep die hem aanspreekt. Hij vindt de verhalen van vroeger erg 

interessant om te horen en hij vindt het leuk om een praatje met ouderen te maken. De 

deelnemer waarmee de vrijwilliger het gesprek voert is een rustige man, waarvan de leeftijd 

onbekend is.  De deelnemer is erg vriendelijk en lijkt zich zaken niet snel persoonlijk aan te 

trekken. Het woont al jaren in een verzorgingshuis samen met zijn vrouw, die momenteel 

meer zorg nodig heeft dan hij. De deelnemer lijkt het erg leuk te vinden om te vertellen over 

zijn leven.  Zowel de vrijwilliger als deelnemer worden in deze verslaglegging met hij 

aangeduid dit kan bij een vrouw uiteraard ook zij zijn. In dit onderdeel is naast de vrijwilliger 

en de deelnemer ook de onderzoeker meegenomen. Hiervoor is gekozen omdat de 

onderzoeker in deze studie evaluaties doet op basis van zijn kennis en ervaring. Over de 

onderzoeker dient vermeldt te worden dat die specifieke voorkennis heeft over de interventie, 

de onderzoeker heeft namelijk eerder al onderzoek gedaan naar de ervaringen van deelnemer 

bij de interventie ‘dierbare herinneringen’. Ook heeft de onderzoeker ervaring met het werken 

met ouderen doordat hij stage heeft gelopen in de psychogeriatrie. 

2.4 Analyseproces 

De vijf gesprekken tussen de vrijwilliger en de deelnemer zijn getranscribeerd. Deze bottom-

up verkregen data is vervolgens kwalitatief geanalyseerd volgens de methode van Boeije 

(2005).  

De getranscribeerde teksten zijn verdeeld in fragmenten, hierin zijn zowel uitspraken van de 

vrijwilliger als uitspraken van de deelnemer meegenomen. Deze fragmenten zijn selecteert op 

basis van de interpretatie, kennis en ervaring van de onderzoeker. De reactie van de 

deelnemer zegt namelijk veel over de uitspraak, en daarbij effectiviteit, van de vrijwilliger. 

Een fragment kan verschillen in lengte van 1 woord tot 2 á 3 zinnen.  Vervolgens is er vanuit 



11 

 

de gedetailleerde tekstfragmenten omhoog gewerkt naar meer algemene en bovenliggende 

onderwerpen. De analyse is gedaan op basis van de gefundeerde theoriebenadering (Boeije, 

2005).  Ieder tekstfragment werd voorzien van één of meerdere codes. Dit resulteerde in een 

lijst met 51 verschillende codes. Boeije (2005) noemt deze fase open coderen. In de 

daaropvolgende fase, het axiaal coderen genoemd, zijn de verschillende codes 

gecategoriseerd tot begrippen die meerdere codes omvatten. In dit onderzoek leidde het axiaal 

coderen tot twaalf  begrippen.  Deze begrippen zijn tot stand gekomen door codes die 

synoniemen voor elkaar waren, hetzelfde betekende of grote overeenkomstigheden hadden 

samen te voegen onder een overkoepelend begrip. Codes waarin de vrijwilliger 

onverstaanbaar was en codes die niet relevant waren voor de onderzoeksvraag, zoals: 

bijvoorbeeld wanneer er gepraat wordt over een rolstoel die op de gang staat, zijn als 

irrelevant betiteld. De irrelevante tekstfragmenten stonden los van het onderzoek en zijn 

hierin dan ook niet meegenomen.  

De twaalf begrippen zijn vervolgens samengevoegd tot vier overkoepelende thema’s, dit 

wordt selectief coderen genoemd. De thema’s die voortkwamen uit het codeerproces zijn 

uiteengezet in tabel 1., de twaalf begrippen fungeren hierin als subthema’s 

Tabel 1. Thema’s en subthema’s 

Thema Subthema 

Doelen en implementatie van de interventie Opzet interventie uitleggen 

Herinneringen oproepen 

Continuïteit van de interventie benoemen 

Evaluatie 

 

Het bevorderen van een open gesprek Gesprek op gang houden 

Gesprekstechnieken toepassen 

 

Het vinden van de ‘klik’ Interesse tonen 

Aansluiten bij de cliënt 

 

De houding(rol) van de vrijwilliger Empathie 

Positieve benadering 

Eigen inbreng van vrijwilliger 

Benadrukken eigen regie 

 

 

De hierboven genoemde thema’s  zijn allen belangrijke factoren die bepalen hoe gesprekken 

tussen vrijwilligers en deelnemers van de interventie ‘dierbare herinneringen’ verlopen en 

mogelijk uiteindelijk ook de effectiviteit van de interventie bepalen. Ieder thema’s heeft 

betrekking op een hoger, meer algemeen concept. Zo heeft het thema doelen en implementatie 

van de interventie betrekking op het concept methode.  Hierin wordt namelijk de methode 

uitgelegd aan de deelnemer en de toepassing van de methode in het gesprek. Het thema het 

bevorderen van een open gesprek heeft betrekking op het toepassen van gesprekstechnieken. 

Het gebruik van technieken om door te vragen, samen te vatten en bijvoorbeeld te 

parafraseren behoren tot dit thema. Het thema het vinden van de ‘klik´ heeft betrekking op het 

concept (therapeutische) relatie. Het aangaan van de (therapeutische) relatie en het behoud 

hiervan behoort binnen dit thema. Het laatste thema de houding (rol) van de vrijwilliger houdt 

verband met het concept (therapeutische) houding. De laatste twee concepten liggen dicht bij 

elkaar, in sommige gevallen zal er zelfs tussen beiden sprake zijn van enige overlap.  Bij het 
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vinden van de ‘klik’ is de vrijwilliger er echter op gericht om aan te sluiten bij de cliënt en 

interesse te tonen, dit verschilt per deelnemer en is dus persoonsafhankelijk. Waar het thema  

houding (rol) van de vrijwilliger meer betrekking heeft op gedragingen van de vrijwilliger die 

deelnemer overstijgend zijn. Bij beide concepten staat het woord therapeutische tussen 

haakjes, de reden hiervan is dat de vrijwilliger niet als therapeut beoordeeld wordt. Echter in 

mijn ogen zou het spreken over slechts de woorden relatie en houding de lading niet dekken 

van de setting. De vrijwilliger is namelijk wel getraind tot een basisniveau aan therapeutische 

vaardigheden.  

3. Resultaten 

3.1 Thema’s  

Hieronder worden de thema’s en de daarbij gevonden subthema’s nader uitgelegd aan de hand 

van citaten. De beschrijving van ieder thema volgt dezelfde structuur en ziet er als volgt uit. 

Aan het begin van ieder thema wordt een korte beschrijving van het hoofdthema gegeven, 

daaronder worden de verschillende subthema’s uiteengezet. Ieder subthema begint met een 

beschrijving, daarna volgen er verschillende citaten en tot slot wordt er een korte evaluatie 

van het subthema gegeven.  Deze evaluatie wordt gedaan op basis van ervaringen uit de 

praktijk en de theorie van de onderzoeker. Het gaat hierbij dus niet om objectieve waarheid, 

maar om een kijk door de bril van de onderzoeker. Daardoor is deze evaluatie in de ik-vorm 

geschreven. In de evaluatie zijn twee criteria meegenomen, namelijk; in hoeverre is de 

gebruikte techniek van toegevoegde waarde in gesprekken tussen vrijwilliger en deelnemer en 

in hoeverre kan van de vrijwilliger verwacht worden dat hij deze taak op zich neemt. Met het 

eerste criterium wordt getracht de taken die de vrijwilliger in gesprekken heeft in kaart te 

brengen. Het tweede criterium dient ter bescherming van de vrijwilliger, deze is namelijk 

geen professional en mag dus ook niet als zodanig belast worden. Aan het einde van ieder 

thema zal tot slot gekeken worden in hoeverre er bij ‘dierbare herinneringen’ aandacht 

besteedt aan het invullen van het gevonden thema. 

3.2 Doelen en implementatie van de interventie 

Het thema doelen en implementatie van de interventie richt zich op de interventie zelf. In dit 

thema wordt de methode die de interventie handleiding voorschrijft uitgevoerd. Bij de 

interventie ‘dierbare herinneringen’ schrijft de methode voor om specifieke positieve 

herinneringen op te halen om depressie bij hulpbehoevende ouderen te verminderen. Dit 

thema waakt er over dat dit ook uitgevoerd wordt. Daarnaast beslaat dit thema ook de 

implementatie van de interventie. Hiermee wordt onder andere de continuïteit gewaarborgd en 

krijgt de deelnemer duidelijkheid. Dit thema bevat vier subthema’s die hieronder aan de hand 

van citaten nader toegelicht worden.  

3.2.1  Opzet interventie uitleggen 

Dit subthema bevat uitspraken waarin de vrijwilliger informatie geeft over de opzet van de 

interventie. Dit kan informatie zijn over bijvoorbeeld: de inhoud, de frequentie of de duur van 

de gesprekken met de vrijwilliger, maar bijvoorbeeld ook over het gebruik van de 

voicerecorder. De voicerecorder is ook een onderdeel van de interventie omdat het een 

hulpmiddel is waarvan in dit geval gebruik wordt gemaakt. Het uitleggen van de opzet van 

‘dierbare herinneringen’ gebeurt vooral tijdens de eerste ontmoeting tussen vrijwilliger en 

deelnemer. Hierin legt de vrijwilliger uit dat er gesprekken gevoerd gaan worden waarin het 

leven van de deelnemer centraal staat. Wanneer de vrijwilliger in latere gesprekken informatie 

geeft over de doelen en implementatie van de interventie heeft dit vooral betrekking op de 

periode die in het betreffende gesprek centraal staat. Hieronder volgen enkele citaten.  
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In het eerste gesprek zegt de vrijwilliger na zich voorgesteld te hebben: “ Ja, nou ik zou graag 

eens met u willen gaan praten over uw leven. Over hoe u tot nu toe uw leven hebt geleid.” 

Ook vertelt de vrijwilliger wat over de frequentie van de gesprekken door te zeggen: “ Ik kom 

hierna  nog vier keer bij u langs.” In het tweede gesprek zegt de vrijwilliger:  “We gaan het nu 

hebben over uw kinderjaren, van nul tot twaalf.” Nadat de deelnemer in één van de 

gesprekken vraagt of de vrijwilliger een bandrecorder heeft zegt de vrijwilliger: “Ja dat is het 

ook, een soort moderne bandrecorder.”  

In mijn ogen is het erg belangrijk om de deelnemer informatie te geven over de interventie. 

De interventie is namelijk het kader waarbinnen gewerkt wordt. Het geven van informatie 

over de doelen en de implementatie van de interventie is van toegevoegde waarde omdat het 

duidelijkheid schept. Vanuit de praktijk heb ik ervaren hoe belangrijk het voor cliënten is om 

vooraf duidelijk te hebben wat de intenties van een gesprek zijn. Dit biedt zowel de  

deelnemer als de vrijwilliger houvast voor de loop van een gesprek en zorgt ervoor dat beiden 

hetzelfde doel voor ogen hebben. Zo weten zowel de cliënt als de vrijwilliger wat er van hen 

verwacht wordt en creëert de vrijwilliger als het ware zijn eigen werkomgeving. Het geven 

van deze informatie is dus een taak die de vrijwilliger op zich dient te nemen, omdat hij zelf 

binnen deze kaders moet werken en het hem zelf dus ook houvast geeft.   

3.2.2 Herinnering oproepen 

Dit subthema richt zich heel expliciet op het doel van de interventie, namelijk het ophalen van 

specifieke positieve herinneringen. Het is aan de vrijwilliger om de deelnemer uit te nodigen 

om deze herinneringen met hem te delen. In dit subthema is niet alleen het vragen naar 

specifieke maar ook algemenere positieve herinneringen opgenomen, omdat deze ook vaak 

leiden tot specifieke positieve herinneringen nadat de vrijwilliger door heeft gevraagd.   

Om herinneringen uit te nodigen vraagt de vrijwilliger: “Hoe waren de feestdagen en 

verjaardagen bij jullie thuis?”.  Een antwoord hierop zal niet direct een specifieke herinnering 

opleveren, maar doormiddel van doorvragen kan dit wel bereikt worden. Zo vraagt de 

vrijwilliger een paar minuten later “Kunt u zich bijvoorbeeld nog een feestje of verjaardag 

herinneren.” Hierna komt er wel een specifieker antwoord. Ook vraagt de vrijwilliger in een 

gesprek over het leven in een groot gezin: “Kunt u zich nog een speciale situatie herinneren? 

Dat u zegt daar heb ik heel specifiek goede herinneringen aan?” In dit citaat wordt duidelijk 

naar specifieke herinneringen gevraagd. Een voorbeeld van goed doorvragen, komt naar voren 

in een gesprek over de puberteit: “Dat was een mooie tijd?” De vrijwilliger vraagt hierop 

door, door te vragen: “En waarom was dat dan zo’n mooie tijd.” Om zo uit te dagen dat de 

deelnemer situaties gaat beschrijven die hij als ‘mooi’ ervaren heeft.  

Het ophalen van specifieke positieve herinneringen is het doel van de interventie. Hieruit 

komen twee vereisten van de opgehaalde herinneringen naar boven, namelijk de herinnering 

moet specifiek zijn en de herinnering moet positief zijn. Het uitdagen van deze herinneringen  

is de belangrijkste taak die de vrijwilliger heeft in de gesprekken en het uitvoeren van deze 

taak is dus zeker van toegevoegde waarde. De vrijwilliger kan direct naar positieve specifieke 

herinneringen vragen, maar ook doorvragen vanuit een vraag naar meer algemene 

herinneringen. Das en Wagenaar (2005) omschrijven doorvragen als het stellen van vragen 

die bij het verhaal van de ander aan sluiten. Het doel van doorvragen kan zijn om helderheid 

te krijgen of zoals in het geval van herinneringen meer te weten te komen. Mogelijk komt de 

deelnemer door het doorvragen van de vrijwilliger wel stap voor stap tot meer gedetailleerde 

herinneringen die vervaagd waren. In mijn ogen is er niet één van de twee varianten die de 

voorkeur boven de ander geniet, beiden leiden namelijk tot specifieke positieve herinneringen. 

In mijn ogen is het juist waardevol om van beide varianten gebruik te maken. Wanneer er 
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alleen maar direct naar specifieke herinneringen wordt gevraagd, zou dit  in mijn ogen het 

gesprek dan namelijk meer lijken op een kruisverhoor en veranderd dus de context van de 

gesprekken. Wanneer alleen maar zou worden doorgevraagd op algemene herinneringen zou 

dit er toe kunnen leiden dat er veel tijd verstrijkt voordat er tot een specifieke herinnering 

gekomen wordt. Ook vanuit de praktijk wordt vaak gestimuleerd om gesprekken zo natuurlijk 

mogelijk te laten verlopen. Een mengvorm van zowel het vragen naar specifieke als het 

doorvragen op algemene herinneringen zou dus in mijn ogen de beste keus zijn. De taak om 

herinneringen uit te dagen ligt in handen van de vrijwilliger en daar hoort deze ook thuis, dit 

betekent echter niet dat er vanuit de interventie geen handvatten aangeboden hoeven te 

worden. 

3.2.3 Continuïteit van de interventie benoemen. 

Dit subthema bevat alle uitspraken van de vrijwilliger die er op zijn gericht om de continuïteit 

van de interventie te benadrukken. Het gesprekken zijn geen losse gesprekken, maar deel van 

een reeks van vijf. Door middel van een terugblik op een voorgaand gesprek kan de 

vrijwilliger de deelnemer de herinneringen van het vorige gesprek weer kort op laten halen, 

waardoor deze weer ‘vers’ worden en er verder kan worden gegaan op het vorige gesprek. 

Door middel van een vooruitblik kan de vrijwilliger de deelnemer inzicht geven in het 

volgende gesprek.  Zowel een vooruit-als terugblik draagt bij aan de continuïteit van de 

interventie, zodat de deelnemers de interventie als geheel gaan zien en niet als losse 

gesprekken.  

In het tweede gesprek blikt de vrijwilliger terug op het eerste gesprek door een korte 

samenvatting te geven. “Nou meneer .., om even terug te blikken op ons vorige gesprek. We 

hebben toen in een vogelvlucht van alles besproken. Ik herinner mij nog dat we stil hebben 

gestaan bij uw tijd in Nieuw-Zeeland. Ik herinner mij dat u veel verteld heeft over uw 

arbeidzame leven als timmerman. En we hebben het over uw vrouw gehad, dat u dat toch wel 

belastend vindt.”  Een terugblik kan ook korter zo zegt de vrijwilliger bijvoorbeeld: “De 

vorige keer hebben we het over de periode van nul tot twaalf gehad. Dat vond u eigenlijk niet 

zo leuk, maar toen we daarmee bezig waren kwamen er toch wat leuke dingetjes.” Hier wordt 

niet alleen teruggeblikt op de herinnering, maar ook op het positieve gevoel van de vorige 

keer.  Een voorbeeld van een vooruitblik is: “ Goed we ronden dit gesprek af. De volgende 

keer gaan we, als u dat goed vindt, het hebben over u jong volwassenheid van 20 tot 45 jaar.” 

De deelnemer begint direct met vertellen over zijn mooie tijd in Nieuw-Zeeland. De 

vrijwilliger zegt hierop:” Ja, die spannende tijd in Nieuw-Zeeland. Die is voor de volgende 

keer.”   

Het benadrukken van continuïteit in de interventie is in mijn ogen erg belangrijk. De 

vrijwilliger leert de deelnemer een vaardigheid, namelijk het ophalen van herinneringen. Om 

er voor te zorgen dat de deelnemer zelf ook de vaardigheid gaat inzetten, is het belangrijk dat 

de gesprekken niet als los, maar als coherent geheel worden gezien. Door de continuïteit 

binnen de interventie te benadrukken, gaat de deelnemer nadat de interventie is afgelopen, de 

vaardigheid mogelijk ook zelf inzetten. Mogelijk verbetert de effectiviteit van de interventie 

hierdoor. Het benadrukken van de continuïteit is de taak van de vrijwilliger, hij is namelijk 

diegene die de deelnemer ieder gesprek ziet. Hierdoor is hij in mijn ogen diegene die de 

verbinding kan leggen tussen de gesprekken, om deze tot een coherent geheel te maken. 

3.2.4 Evaluatie 

In dit subthema staat de evaluatie centraal. Evaluatie is een belangrijk middel om te weten te 

komen hoe de deelnemer de interventie ervaart. Evaluatie kan betrekking hebben op hoe de 
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deelnemer een gesprek ervaren heeft, maar ook op hoe de deelnemer de interventie ervaren 

heeft. Om dit te weten te komen moet de vrijwilliger hiertoe uitnodigen.  

De vrijwilliger vraagt verschillende keren naar de ervaringen van de deelnemer. Nadat de 

deelnemer heeft gezegd dat hij niet gewend is dat mensen open staan voor zijn verhalen, 

vraagt de vrijwilliger: “Hoe ervaart u dat om daar zo over te praten.”  Ook vraagt de 

vrijwilliger naar de ervaringen over het gesprek zelf: “De driekwartier zitten er al ruimschoots 

op, wat gaat dat snel. Hoe ervaart u dit gesprek?”  Aan het einde van het laatste gesprek 

vraagt de vrijwilliger nog naar de bevindingen van de gehele interventie. “Hoe heeft u de 

gesprekken ervaren?”   

Ik denk dat het evalueren door de vrijwilliger een toegevoegde waarde heeft, zo krijgt de 

vrijwilliger namelijk inzicht in hoe de deelnemer de interventie aanvaart. Dit kan de 

vrijwilliger weer communiceren met de coördinator. Evaluatie kan dan als doel hebben de 

interventie mogelijk nog te verbeteren (Scheerder, van den Brouke & Saan, 2003). Koopmans 

(2007) benoemd dat het leren van de toekomst de voornaamste reden is van evaluatie. Naast 

evalueren over het gesprek of de interventie, evalueert de vrijwilliger ook op een ervaring, 

namelijk om op deze manier verhalen aan mensen te vertellen. Het evalueren op deze drie 

niveaus is de koppeling tussen de methode en de deelnemer. De vrijwilliger doet er goed aan 

om te evalueren, zolang dit maar niet op de voorgrond gebeurt. Het evalueren is namelijk niet 

het doel van de gesprekken, het is mijns inziens een proces dat zich op de achtergrond dient af 

te spelen. Indien er vanuit de interventie meer verwacht op het gebied van evaluatie, ligt deze 

taak niet meer in handen van de vrijwilliger. Ik vind namelijk dat het evalueren van de 

interventie een op zichzelf staand onderzoek is, dat niet tijdens de interventie (en dus door de 

vrijwilliger) uitgevoerd dient te worden. 

3.2.5 Doelen en implementatie bij de interventie dierbare herinneringen  

Bij de interventie ‘dierbare herinneringen’ wordt de vrijwilliger op verschillende manieren 

voorbereidt op het behalen van de doelen en de implementatie. Om er zeker van te zijn dat de 

vrijwilliger in staat is om de theoretische basis van de interventie te beheersen is in de 

vacature een profielschets voor de vrijwilliger opgenomen, waarin onder andere staat: “De 

vrijwilliger heeft kennis of kan de theoretische achtergrond van de interventie verwerven. 

Door te garanderen dat de vrijwilliger kennis over de theoretische achtergrond heeft, wordt 

voor de vrijwilliger de uitvoering ook duidelijker. Om de vrijwilliger nog meer duidelijkheid 

te geven over de uitvoering van de interventie is er een verplichte e-learning waarbij de 

interventie stap voor stap wordt doorlopen. De interventie staat ook stap voor stap nog 

beschreven in de vrijwilligersmanual waarover iedere vrijwilliger beschikt. Om het vragen 

naar positieve herinneringen te bevorderen worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin dit 

getraind wordt. Daarnaast staan er in de manual verschillende voorbeeld vragen waaruit de 

vrijwilliger inspiratie kan opdoen. Deze vragen zijn echter wel gesloten gesteld, wat een open 

gesprek niet bevorderd. De vrijwilligers hebben geen training of tips gehad om de continuïteit 

te waarborgen. Tot slot zijn er geen vaste afspraken over evaluatie met deelnemers tijdens de 

gesprekken, wel zijn er in de interventie supervisie momenten voor de vrijwilligers gepland. 

Hier zouden ze eventueel de ervaringen van de deelnemers in mee kunnen nemen.  

3.3 He bevorderen van een open gesprek 

Binnen dit thema vallen alle technieken om het gesprek op gang te houden. De 

gesprektechnieken staan centraal in dit thema. Binnen dit thema wordt onderscheid gemaakt 

tussen het toepassen van gevorderde gesprekstechnieken binnen counseling en de meer 
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algemene technieken om het gesprek lopend te houden. Een voorwaarde voor het open 

gesprek is het voorkomen  van het stellen van gesloten vragen. Dit thema heeft twee 

subthema’s die hieronder aan de hand van citaten beschreven worden.  

3.3.1 Het gesprek op gang houden 

Dit subthema richt zich vooral op het lopend houden van een gesprek. Dit kan voor door 

gewoon door te vragen. De deelnemer vertelt iets en de vrijwilliger vraagt hierop door. Soms 

loopt een gesprek vast na bijvoorbeeld het stellen van een gesloten vraag. Het is dan van 

belang dat de vrijwilliger doorvraagt om het gesprek weer op gang te brengen en er voor te 

zorgen dat de deelnemer herinneringen gaat delen. Ook wanneer een deelnemer in een 

bepaald onderwerp of in negativiteit verzandt is het aan de vrijwilliger om daar iets mee te 

doen. In dit geval is het aan de vrijwilliger om de focus van het gesprek te verleggen naar een 

onderwerp waarop verder geborduurd kan worden  

Wanneer de deelnemer zegt: “ik heb veertien jaar in Nieuw-Zeeland gewoond.” Vraagt de 

vrijwilliger door. “En waar bent u dan geland of aangekomen zeg maar?”  Wanneer het 

gesprek gaat over de reis naar Nieuw-Zeeland van de deelnemer vraagt de vrijwilliger: “Dus u 

ging toen voorgoed uw koffers pakken.” Antwoordt de deelnemer met: “Ja.” De vrijwilliger 

vraagt dan “En toen ging u naar Amsterdam?” Hiermee vraagt hij door omdat anders het 

gesprek stil valt. Ook verlegt de vrijwilliger in het gesprek soms de focus. Wanneer de 

deelnemer bijvoorbeeld in de herhaling valt over het uitleggen van de omgeving van zijn 

trouwdag, zegt de vrijwilliger: “maar goed toen besloot u te trouwen. Hoe ging dat? Ook de 

focus verleggen naar het positieve is iets wat de vrijwilliger gebruikt. De deelnemer verzandt 

in negativiteit over het vroege opstaan en harde werken in zijn begin jaren in Nieuw-Zeeland 

en lijkt hier wat in te blijven hangen. De vrijwilliger zegt hierop: “Maar goed, toen kwam 

zoals u dat zo mooi zegt, op een gegeven moment uw meisje over.”  

Door het gesprek lopend te houden kan de vrijwilliger het open gesprek wat bij sturen zonder 

dat de deelnemer dat door hoeft te hebben. De waarde hiervan is dat de vrijwilliger soms toch 

de touwtjes in handen kan nemen, ondanks dat de gesprekken een open karakter hebben.   

Vooral door het verleggen van de focus kan een vrijwilliger voor even de touwtjes in handen 

nemen en een nieuwe onderwerp aandragen. Het verleggen van de focus wordt veelal 

toegepast in motiverende gespreksvoering. Wanneer de therapeut merkt dat cliënt verzandt in 

bepaalde kaders, is het verleggen van de focus (shifting focus) een manier om anders tegen de 

problemen aan te kijken (Karen et al., 2001). Ik vind dit wel risicovol, omdat  het voor een 

deelnemer niet mag voelen alsof hij in de rede wordt gevallen. En daarnaast is de vrijwilliger 

geen therapeut. Het verleggen van de focus dient daarom door de vrijwilliger wel goed 

getimed en zorgvuldig gedaan te worden. Door het complexe karakter van deze 

gesprekstechniek vind ik dat er niet van de vrijwilliger verwacht mag worden dat hij deze 

techniek uit zichzelf toepast. Aangezien de vrijwilliger er wel goed aan doet om dit in 

gesprekken toe te passen, ligt er hier in mijn ogen een taak voor de interventieleiding om deze 

kloof te overbruggen.  

3.3.2 Gesprekstechnieken 

In dit subthema worden verschillende gesprekstechnieken die de vrijwilliger in de gesprekken 

gebruikt benoemd. Deze vanuit de counseling bekende technieken zijn er op gericht om meer 

diepgang in gesprekken te creëren. Door bijvoorbeeld de techniek samenvatten te gebruiken 

kan de deelnemer weer op aanvullende informatie komen, die mogelijk meer diepgang aan het 

verhaal kan bieden. Relativeren kan een heldere kijk op de situatie bieden, waardoor de 

deelnemer mogelijk nieuwe inzichten krijgt omdat hij het voorheen vanuit emotie had 
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bekeken. Door te parafraseren kan de vrijwilliger de deelnemer helpen om de zaken beter op 

een rijtje te krijgen en hem de mogelijkheid bieden om dieper op een onderwerp in te gaan.  

In het gesprek vat de vrijwilliger meerdere keren samen: “Dus uw verkering werkte in het 

ziekenhuis, dat heeft u anderhalf met haar volgehouden en toen zijn jullie getrouwd.”. Ook 

relativeert de vrijwilliger in de gesprekken. De deelnemer noemt het heel dapper van zijn 

vrouw dat ze naar hem toe wilde komen in Nieuw-Zeeland. “Dan was ze wel heel erg gek met 

u.” Hierna gaat de deelnemer dieper in op de liefdesrelatie tussen hem en zijn vrouw. Ook 

relativeert de vrijwilliger wanneer de deelnemer vertelt over de straf die hij kreeg voor 

kwajongensstreken, door te zeggen: “Ja maar dat hoort er dan ook wel een beetje bij.” Waarop 

de deelnemer met een andere bril gaat kijken en zijn streken in perspectief gaat zien. Tot slot 

wordt ook parafraseren toegepast door de vrijwilliger, wanneer de deelnemer wat warrig 

vertelt over de relatie met zijn ouders, zegt de vrijwilliger: “ Dus eigenlijk had u een goede 

band met allebei uw ouders.” De deelnemer komt tot inzicht en gaat dieper in op waarom die 

band zo goed is. 

Het toepassen van gesprekstechnieken is van belang in ieder therapeutisch gesprek (Lang & 

van der Molen, 2003). Ondanks het feit dat er in deze interventie geen sprake is van een 

therapeutisch gesprek, is het in mijn ogen wel van toegevoegde waarde om 

gesprekstechnieken te hanteren. De vrijwilliger neemt namelijk de rol van therapeut aan en 

gebruikt de therapievorm life-review om de deelnemer een bepaald doel te laten behalen, 

namelijk het ophalen van positieve specifieke herinneringen. Het toepassen van 

gesprekstechnieken  kan hierbij helpen omdat die tot meer diepgang en nieuwe inzichten te 

leiden. Evenals bij het hiervoor genoemde verleggen van de focus, kan er in mijn ogen niet 

van een vrijwilliger verwacht worden dat deze de verschillende gesprekstechnieken beheerst. 

Er zijn veel gesprektechnieken die van gebruikt kunnen worden in de gesprekken. Door 

bijvoorbeeld samen te vatten kan de vrijwilliger in zijn eigen woorden de essentie weergeven 

van wat de deelnemer gezegd heeft (Oomkes, 1976). De samenvatting is vaak een 

gestructureerde vorm van wat de deelnemer gezegd heeft, door alles voor de deelnemer op 

een rijtje te zetten stimuleert de vrijwilliger het denkproces. Dit leidt mogelijk tot meer 

diepgang. Daarnaast kan de vrijwilliger door samen te vatten testen of hij de deelnemer goed 

begrepen heeft. Misinterpretaties en onduidelijkheden kunnen zo worden weggenomen, wat 

de loop van het gesprek bevorderd.  Parafraseren is een andere gesprekstechniek die door de 

vrijwilliger gebruikt kan worden. Parafraseren is het in andere worden herhalen wat de 

deelnemer heeft gezegd. Parafraseren heeft drie doelen, namelijk: aantonen dat er naar de 

deelnemer geluisterd wordt, controleren of de woorden van de deelnemer goed begrepen zijn 

en de deelnemer aan te moedigen om verder te vertellen (Brinkman, 2010). Lang en van der 

Molen (2003) noemen daarnaast nog verschillende andere gesprekstechnieken die in 

gesprekken aan de orde komen zoals; concretiseren, situatie verduidelijken, reflecteren en 

hardop denken. Ook hierin zal de interventieleiding dus volgens mij moeten bijspringen om 

de vrijwilligers dit te leren.  Samenvatten, situatie verduidelijken, parafraseren ect. kunnen 

namelijk om verschillende redenen veel toevoegen in gesprekken tussen vrijwilliger en 

deelnemer (Oomkes, 1976; Brinkman, 2010; Lang & van der Molen; 2003).  

3.3.3 Het bevorderen van een open gesprek bij de interventie dierbare herinneringen 

Bij de interventie ‘dierbare herinneringen’ worden de vrijwilligers getraind om verschillende 

gesprekstechnieken te beheersen. De interventie probeert door middel van; een e-learning, de 
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manual en de bijeenkomsten de vrijwilliger bij te scholen in het gebruik van verschillende 

gesprekstechnieken. In de bijeenkomsten wordt dit gedaan door zowel filmpjes te laten zien 

waarin de technieken gebruikt worden als door opdrachten en rollenspellen om de technieken 

zelf in de praktijk te brengen. De technieken die aan de orde komen, komen overeen met de 

verschillende technieken die Lang en van der Molen (2003) noemen. Tot slot staan in de 

vrijwilligersmanual nog uitleg en tips voor het gebruik van de technieken. Op deze manier 

hebben de vrijwilligers voldoende basis om de technieken ook in de gesprekken met 

deelnemers in de praktijk te brengen.    

3.4  Het vinden van de ‘klik’ 

Bij dit thema staat de (therapeutische) relatie centraal. In dit thema probeert de vrijwilliger 

zoveel mogelijk aan te sluiten bij de deelnemer en de band tussen beiden te bevorderen. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld door interesse te tonen in zaken die de deelnemer bezighouden of 

hielden, interesse in plaatsen waar die persoon is geweest of interesse in de leefwereld van de 

deelnemer. Ook kan de ‘klik’ gevonden worden doordat de vrijwilliger zijn mening of 

uitspraak afstemt op die van de deelnemer. De deelnemer kan hierdoor het idee krijgen dat er 

echt naar hem geluisterd wordt, dit komt de (therapeutische) relatie ten goede. Dit thema heeft 

twee subthema’s die hieronder aan de hand van citaten nader beschreven worden.  

3.4.1 Interesse tonen 

Dit subthema bevat uitspraken van de vrijwilliger waarmee interesse wordt getoond in de 

deelnemer. Deze interesse kan zich richten op heel veel gebieden. Zo kan de interesse zich 

richten op de leefwereld van de deelnemer, het leven van vroeger in het algemeen of het 

dagelijks leven van de deelnemer. Ook kan interesse gericht zijn op de sociale omgeving, het 

arbeidsverleden of de woonomgeving van de deelnemer.  

De vrijwilliger toont interesse in de leefwereld van de deelnemer door onder andere te vragen: 

“Kwam u uit een groot gezin.” Hiermee toont de vrijwilliger interesse in het sociale leven van 

de deelnemer. Wanneer de deelnemer vertelt dat hij vroeger zelf een vlieger had gemaakt 

reageert de vrijwilliger geïnteresseerd door te zeggen: “ Maar een vlieger van krantenpapier? 

Had u die zelf gemaakt? Hoe werkte dat dan?”. Dit doet de vrijwilliger ook wanneer de 

deelnemer vertelt over zijn aankomt in Nieuw-Zeeland, de vrijwilliger zegt dan: “Maar sprak 

u dan een beetje Engels toen u kwam? Ook toont de vrijwilliger interesse in plaatsen waar de 

deelnemer kwam. “ Naar het politiebureau in E. helemaal, waar zat dat bureau toen ook al 

weer?  

Het tonen van interesse is in mijn ogen belangrijk in gesprekken tussen de vrijwilliger en de 

deelnemer. De waarde van het tonen van interesse is namelijk dat het helpt bij het creëren van 

een band tussen de twee gesprekspartners. Door interesse te tonen in het leven van de 

deelnemer laat de vrijwilliger zien het leuk te vinden om met deze persoon te praten en meer 

over de persoon te weten te komen. Hiermee draagt het tonen van interesse mogelijk ook bij 

aan het hoofddoel van de interventie, het ophalen van specifieke positieve herinneringen. De 

deelnemer wordt namelijk  hierdoor mogelijk uitgenodigd om meer te vertellen en dieper in te 

gaan op situaties, waardoor er mogelijk meer specifieke positieve herinneringen ontstaan. 

Interesse tonen schept dus meer dan alleen een band. Ik vind dat het tonen van interesse iets is 

wat de vrijwilliger vanuit zichzelf dient te doen. Wel is het hebben van interesse in een 

bepaald onderwerp wel voor iedere persoon verschillend. Niet iedereen is geïnteresseerd in 

dezelfde zaken, mogelijk ligt er in een voorstadium van de interventie nog een manier om 

gedeelde interesse tussen beide gesprekspartners te vinden.  De vrijwilliger is dus in mijn 
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ogen medeverantwoordelijk voor het scheppen van de band, maar er kan wel een steuntje in 

de rug worden gegeven.  

3.4.2 Aansluiten bij de deelnemer 

Het subthema bevat uitspraken van de vrijwilliger die bedoelt te zijn om aan te sluiten bij de 

deelnemer. De vrijwilliger kan dit doen door bijvoorbeeld zijn mening of uitspraak aan te 

sluiten bij wat de deelnemer wil horen. Hierdoor kan een gevoel van eensgezindheid ontstaan 

waardoor de band tussen vrijwilliger en deelnemer verbeterd.  Een ander middel om aan te 

sluiten bij de deelnemer is door het gebruik van humor. Het gebruik van humor creëert een 

luchtige sfeer en kan spanningen weg halen. Wanneer humor aanslaat is het een positieve 

manier om aansluiting te vinden bij de deelnemer en de band te verbeteren  

De deelnemer vertelt dat hij de tabakskaart had verpatst en dat zijn vader daar boos over was. 

De vrijwilliger reageert daarop door te zeggen: “want uw vader rookte natuurlijk wel.” De 

vrijwilliger stemt hier zijn antwoord af door te benoemen wat de deelnemer open laat in zijn 

verhaal. Wanneer de deelnemer vertelt dat zijn fiets een keer kapot was en dat hij daardoor 

heel zwaar moest trappen, zegt de vrijwilliger: “Dan kon u nog beter gaan lopen.” De 

vrijwilliger geeft hier zijn mening, maar deze ligt wel in lijn met wat de deelnemer aan het 

vertellen is.  In één van de gesprekken benoemt de deelnemer dat hij veel met de kruiwagen 

moest lopen vroeger en dat hij daar zulke grote ‘jatten’ van heeft gekregen. De vrijwilliger 

reageert daarop door te zeggen:” En die grote spierballen.” De vrijwilliger stemt hier zijn 

humor af op die van de deelnemer en er ontstaat een ontspannen sfeer. Humor kan ook 

misplaatst zijn of verkeerd geïnterpreteerd worden. Wanneer de deelnemer vertelt dat hij altijd 

vrolijk en rustig was, noemt de vrijwilliger hem een vrolijke flierefluiter. Dit kan ook negatief 

opgevat worden alsof de deelnemer lui is. Gelukkig interpreteert de deelnemer dit niet zo en is 

de uitspraak niet schadelijk voor het gesprek.  

De toegevoegde waarde van het aansluiten bij een mening of uitspraak bij de deelnemer, is 

dat er mogelijk eensgezindheid ontstaat tussen de beide gesprekspartners. Het aansluiten bij 

de deelnemer door een mening of uitspraak aan te laten sluiten bij de deelnemer is een middel 

om de klik te vinden. De deelnemer voelt zich meer begrepen door de vrijwilliger en zal zich 

mogelijk meer open opstellen voor de vrijwilliger. Het aansluiten bij de deelnemen dient 

echter wel op een natuurlijke manier te gaan, het is niet de bedoeling de deelnemer continu 

naar de mond te praten. Ook het gebruik van humor kan de band tussen beiden verbeteren, 

hiermee dient de vrijwilliger wel zorgvuldig om te gaan. Wanneer de deelnemer zich namelijk 

niet kan vinden in de humor van de vrijwilliger of zijn grapjes niet begrijpt, kan dit de afstand 

tussen beide juist vergroten. Dit maakt dat het in mijn ogen niet als vanzelfsprekend mag 

worden geacht dat de vrijwilliger op eigen initiatief aansluit bij de deelnemer. De vrijwilliger 

is namelijk geen professional en mag mijns inziens niet aangekeken worden op de 

afwezigheid van beroepsobjectiviteit. Deze taak behoort dus in mijn ogen niet bij de 

vrijwilliger. Wel kan de vrijwilliger in een gesprek proberen aan te sluiten bij de deelnemer, 

maar de interventieleiders dienen daar in mijn ogen wel de basis voor te leggen.  

3.4.3 Het vinden van de ‘klik’ bij de interventie dierbare herinneringen 

De verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de ‘klik’ tussen vrijwilliger en deelnemer ligt 

bij ‘dierbare herinneringen’ niet volledig in handen van de vrijwilliger. Vanuit de interventie 

zijn er coördinatoren aangesteld die vrijwilligers en deelnemers proberen te matchen. 

Daarnaast komen het tonen van interesse en het aansluiten bij de deelnemer ook aan bod 

tijdens de bijeenkomsten en in de e-learning.   
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3.5 De houding (rol) van de vrijwilliger 

In dit thema gaat het om de rol die de vrijwilliger in de gesprekken aan neemt. In het thema 

komt vooral de (therapeutische) houding van de vrijwilliger naar voren. Door een empatische 

houding aan te nemen kan de vrijwilliger de deelnemer het gevoel geven dat hij deze begrijpt. 

En door het geven van complimenten kan er een gevoel van onvoorwaardelijke positieve 

waardering ontstaan bij de deelnemer. Een goede (therapeutische) houding kan voor een 

deelnemer heel vertrouwd voelen. Waardoor de deelnemer mogelijk dichter bij de vrijwilliger 

komt te staan en opener naar deze is. Dit thema is verdeeld in vier subthema’s die hieronder 

aan de hand van citaten beschreven worden.  

3.5.1 Empathie 

In dit subthema draait het om het inleven in de deelnemer. De vrijwilliger laat de deelnemer 

zien dat hij begrip heeft voor de situatie waar deze zich in bevindt. Naast het tonen van begrip 

is er nog een manier om empathie tonen. Het reflecteren op de gevoelens van de deelnemer, 

de zogenaamde gevoelsreflectie. Bij een gevoelsreflectie wordt er gereflecteerd op de emoties 

die de deelnemer op dat moment toont. Vaak gaat het hierbij enkel om het benoemen van de 

emoties die de vrijwilliger bij de deelnemer ziet. 

. Wanneer de deelnemer vertelt over een kinderachtige boete voor een lichte overtreding toont 

de vrijwilliger begrip door te zeggen: “Sjonge wat kinderachtig zeg, ik kan mij voorstellen dat 

u geïrriteerd was.”  Ook wanneer de deelnemer vertelt dat hij als klein jongetje 25 kilometer 

moest lopen zegt de vrijwilliger: “Kon dat voor zo’n jongetje van negen.” Wanneer de 

deelnemer dan ook nog vertelt dat hij veel te groten klompen aan had, zegt de vrijwilliger: 

“Ach, jee.” Hij benoemt hier geen gevoel, maar laat wel een gevoel van medelijden en 

medeleven zien. De vrijwilliger toont ook begrip voor de deelnemer wanneer deze hem vertelt 

wat hij allemaal moest doen vroeger. De vrijwilliger zegt: “Het was ook een hard leven 

toen.”. De deelnemer benoemt dat hij niet naar Nederland terug kon, ook niet voor de 

begrafenis van zijn vader. De vrijwilliger reageert hier begripvol op door te zeggen: “Dat lijkt 

mij heftig zeg!” 

Het tonen van begrip is erg moeilijk omdat het wel oprecht moet zijn. En nog belangrijker 

oprecht moet voelen voor de deelnemer. In de praktijk heb ik meerdere malen gehoord dat 

empathie moeilijk aan te leren is. Echter het  kunnen tonen van empathie is in mijn ogen wel 

één van de belangrijkste basisvoorwaarden voor een rol als therapeut. Het is dus wel 

belangrijk dat de vrijwilliger in de gesprekken empathie toont en dus kan laten zien dat hij 

zich in de deelnemer kan verplaatsen. Ook Rogers (1979) benoemt het belang van empathie 

voor een therapeut. Empathie moet in mijn ogen dus wel gebruikt worden door de vrijwilliger, 

maar er kan niet van iedereen verwacht worden dat hij hier toe in staat is. In mijn ogen dient 

de interventieleiding hier al bij de selectieprocedure van de vrijwilligers op in te spelen.  

3.5.2 Positieve benadering 

In dit subthema staat het brengen van positiviteit centraal. Positieve herinneringen vormen de 

basis voor de methode waar binnen ‘dierbare herinneringen’ gebruik van wordt gemaakt, dus 

een positieve houding is ook bij de vrijwilliger belangrijk. Een positieve benadering kan op 

twee verschillende manieren. Door het gebruik van complimenten kan de deelnemer 

onvoorwaardelijke positieve waardering worden geven. Hierdoor kan de deelnemer een 

positief gevoel krijgen, deze positieve tendens kan dan ook tijdens het ophalen van 

herinneringen naar voren komen. Een andere manier om een positieve benadering te hanteren 

is door negativiteit in het gesprek te herleiden naar het positieve. Door als vrijwilliger een 

positieve kijk te houden op sommige ‘nare’ situaties, kan een positieve tendens worden 
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gecreëerd. Hierdoor kan op een positievere manier naar bepaalde herinneringen worden 

gekeken. 

De vrijwilliger spreekt zijn bewondering uit over een keuze die de deelnemer heeft gemaakt. 

De vrijwilligers zegt: “Wat ik zelf heel bijzonder vind, dat je die stap hebt gemaakt in je jonge 

jaren.” Ook geeft hij een compliment over de vrouw van de deelnemer die helemaal alleen 

naar Nieuw-Zeeland is gevlogen: “Sjonge wat dapper van haar zeg.” Daarnaast geeft de 

vrijwilliger een compliment over het beroep van de deelnemer, wanneer deze vertelt dat hij 

timmerman was, zegt de vrijwilliger: “Wat een mooi beroep.” Ook benadert de vrijwilliger de 

gesprekken vaak positief. De deelnemer benoemt dat hij in Nieuw-Zeeland hard heeft moeten 

werken en lange dagen maakte, waarop de vrijwilliger zegt: “Maar u heeft er wel een 

prachtige tijd gehad zei u.” Hierdoor verandert het beeld over Nieuw-Zeeland direct weer naar 

het positieve. In een ander gesprek vertelt de deelnemer over het maken van vogelkastjes en 

dat dat eigenlijk niet mocht. De vrijwilliger benadert dit positief door te zeggen: “maar u vond 

dat fijn, daar kreeg u een goed gevoel bij. 

Positivisme is een belangrijke pijler binnen deze interventie omdat specifieke positieve 

herinneringen hierin centraal staan, maar eigenlijk is positivisme in elke therapievorm 

belangrijk (Rogers, 1979). Rogers spreekt zelfs van onvoorwaardelijke positieve waardering. 

Ook vanuit de praktijk heb ik ervaren dat een positieve insteek effectief is bij het bereiken van 

doelen.  Het praten over en ophalen van leuke dingen is namelijk altijd leuker dan negatieve 

zaken. Positieve waardering in de vorm van complimenten wordt vaak vergeten, terwijl het 

erg belangrijk is voor het creëren van een positief gevoel. Daarnaast is in mijn ogen het 

positief formuleren of positief herleiden belangrijk voor de tendens van het gesprek, vooral 

omdat er in deze interventie gewerkt wordt met depressieve ouderen waarmee positieve 

herinneringen worden opgehaald. De basishouding van de vrijwilliger dient positief te zijn, 

zodat hij in de gesprekken altijd de positieve insteek kan kiezen. Niet ieder persoon heeft een 

dergelijke basishouding en dit kan dus ook niet van ieder persoon verwacht worden. Hier 

dient de interventieleiding mijns inziens in het beginstadium op in te spelen.  

3.5.3 Eigen inbreng vrijwilliger 

In dit subthema staat de inbreng van eigen persoonlijke informatie van de vrijwilliger 

centraal.  In hoeverre vertelt de vrijwilliger situaties uit zijn eigen leven of vertelt hij over 

zichzelf.  

In de gesprekken tussen de vrijwilliger en de deelnemer brengt de vrijwilliger een aantal 

malen persoonlijke informatie in. De inbreng van de vrijwilliger heeft in deze gesprekken een 

positief effect op de deelnemer die zich gehoord voelt. Wanneer het gesprek gaat over 

woonplaatsen zegt de vrijwilliger: “Ik heb in A. gewoond, dus ik heb hier wel duidelijk mijn 

roots. Ik heb hier wel aardig wat jaren gewoond. De vrijwilliger geeft hier informatie over 

zichzelf, maar het lijkt de deelnemer niet te deren. Ook als er over vakanties wordt gepraat 

zegt de vrijwilliger: “ja echt ongelofelijk, ik kon nooit op vakantie.” De deelnemer lijkt dit 

niet op te merken en gaat verder met zijn eigen verhaal.  

Het is als vrijwilliger moeilijk om in te schatten of de inbreng van eigen ervaringen in goede 

aarde valt. Echter kan dit volgens de Haas en Snijder (2010) wel van toegevoegde waarde zijn 

binnen therapievormen. Echter benoemen zij dat dit wel binnen de grenzen van de 

professionaliteit moet worden gedaan. Het is in mijn ogen niet de rol van de vrijwilliger om 

de grenzen van de professionaliteit aan te voelen. En daarom zou ik af raden als vrijwilliger te 

veel persoonlijke informatie in te brengen. In deze studie heeft de vrijwilliger wel een goed 

gevoel voor deze grenzen, maar dit kan niet van iedere vrijwilliger verwacht worden. 
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3.5.4 Benadrukken eigen regie 

In dit subthema staat het benadrukken van de eigen regie van de deelnemer centraal. 

Deelnemer doen vrijwillig mee aan dit onderzoek en hebben dus ten alle tijden de ruimte om 

uit te stappen. Dit kan de vrijwilliger in de gesprekken benadrukken. Het hebben van eigen 

regie is een basiswaarde van de deelnemer en de vrijwilliger dient daar op een respectvolle 

manier mee op te gaan. Het benoemen van de wilsbekwaamheid van de deelnemer is een 

manier om zijn eigen regie te benadrukken. Dit kan ook door de deelnemer een keuze te 

geven en niet zelf dingen te doen als vrijwilliger. In het gesprek tussen de deelnemer en de 

vrijwilliger wordt weinig beroep gedaan op het benoemen van de eigen regie. Dit is voor deze 

gesprekken niet negatief omdat er van een bedreiging van de eigen regie van de deelnemer 

geen sprake lijkt te zijn. 

  De vrijwilliger benadrukt een paar keer het recht op zelfbeschikking van de deelnemer. Zo 

zegt hij: “Wilt u daar wel over praten?” Ook bij het maken van een afspraak benoemt de 

vrijwilliger de regie van de deelnemer door te zeggen: “Zullen we nog een volgend gesprek 

plannen?” Daarnaast zegt hij: “De volgende keer gaan we, als u dat goed vind, het hebben 

over de periode van 20 tot 45 jaar. Ook met uitspraken als “wilt u nog een koekje” en “zal ik u 

even helpen.” wordt de keuzevrijheid van de deelnemer benadrukt.  

Het hebben van eigen regie is één van de meest belangrijke basiswaarden die er is. Mijn 

ervaring leert dat dit voor hulpbehoevende ouderen nog belangrijker is. Hulpbehoevende 

ouderen kunnen namelijk zelf niet alle dagelijkse handelingen niet meer uitvoeren en zijn 

daardoor afhankelijk. Ik heb in de praktijk ervaren, dat veel van hen het gevoel hebben dat ze 

zelf niet alles meer mogen bepalen. Daardoor is het belangrijk om in gesprekken met 

hulpbehoevende ouderen te benadrukken dat zij de ruimte te hebben zelf keuzes te maken. 

Het is aan de vrijwilliger de taak om dit te benadrukken, door de keuzevrijheid te geven.  

3.4.5 De houding van de vrijwilliger bij de interventie dierbare herinneringen  

Om er voor te zorgen dat de vrijwilliger een goede houding heeft in de gesprekken is vooraf 

in de profielschets gezet dat de vrijwilliger sociaal vaardig dient te zijn. Het sociaal vaardig 

zijn kan gezien worden als een soort basisvoorwaarde voor een goede houding. Daarnaast 

staan in de vrijwilligersmanual nog tips voor het goed tonen van empathie en het geven van 

complimenten (positieve benadering). Hiermee worden twee van de basisaspecten van Rogers 

(1979) gewaarborgd. Vanuit de interventie wordt er dus verwacht dat de houding deels vanuit 

de vrijwilliger zelf komt, door het sociaal vaardig zijn in het profiel op te nemen. Daarnaast 

geeft de manual wel extra handreikingen om de sociale vaardigheden nog effectiever toe te 

passen. 

4 Discussie 

In deze studie is onderzoek gedaan naar de gebruikte gesprektechnieken in gesprekken tussen 

een hulpbehoevende oudere en een vrijwilliger tijdens een interventie ter preventie van 

depressie bij deze doelgroep. Uit de analyse zijn vier hoofdthema’s  en daarbij behorende 

subthema’s naar voren gekomen. Het thema doelen en implementatie van interventie met als 

subthema’s: opzet interventie uitleggen, herinneringen oproepen, continuïteit van interventie 

benoemen en evaluatie. Het thema bevorderen van een open gesprek met de subthema’s: 

gesprek op gang houden en gesprekstechnieken toepassen. Het thema het vinden van de ‘klik’ 

met als subthema’s interesse tonen en aansluiten bij de cliënt. En tot slot het thema de 
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houding (rol) van de vrijwilliger met als subthema’s: empathie, positieve benadering, eigen 

inbreng vrijwilliger en eigen regie. Van alle subthema’s is er een bottom-up evaluatie gedaan 

op basis van de kennis en ervaring van de onderzoeker. Criteria voor deze evaluatie waren; in 

hoeverre is de gebruikte techniek van toegevoegde waarde in gesprekken tussen vrijwilliger 

en deelnemer en in hoeverre kan van de vrijwilliger verwacht worden dat hij deze taak op zich 

neemt. De interpretatie die hieronder volgt verbindt de resultaten uit dit onderzoek met hoger 

liggende concepten en neemt hierin de twee criteria van de evaluatie mee. Om vervolgens te 

kijken naar oplossingen om de gevonden taken voor vrijwilligers uitvoerbaar te maken, met 

als doel verbeteringen te impliceren voor de vrijwilligershandleiding.  

4.1 Interpretatie   

Terugkijkend op dit onderzoek kan gesteld worden dat vrijwilliger zijn binnen een life-review 

interventie niet vanzelf gaat. De vrijwilliger moet wel degelijk rekening houden met vele 

verschillende zaken die van belang zijn voor het goed laten verlopen van de interventie. Er 

zijn vier bovenliggende concepten waarmee de vrijwilliger in de gesprekken rekening moet 

houden; het correct toepassen van de methode, het toepassen van gesprekstechnieken, het 

scheppen van een goede (therapeutische) relatie en de (therapeutische) houding van de 

vrijwilliger.             

 De methode  is in dit geval het ophalen van specifieke herinneringen ter preventie van 

depressie. Het is dan ook de voornaamste taak van de vrijwilliger om  de deelnemer uit te 

nodigen dit type herinneringen op te halen. Uit de resultaten blijkt dat het vragen naar deze 

herinneringen op twee manieren kan. Ten eerste door direct naar positieve specifieke 

herinneringen te vragen, zo wordt de deelnemer direct uitgenodigd om de desbetreffende 

herinnering op te halen. Een andere manier is het vragen naar algemene herinneringen en hier 

vervolgens op door te vragen. Doorvragen is een gesprektechniek in psychologische 

gespreksvoering. Das en Wagenaar (2005) omschrijven doorvragen als het stellen van vragen 

die bij het verhaal van de ander aan sluiten. Het doel van doorvragen kan zijn om helderheid 

te krijgen of zoals in het geval van herinneringen meer te weten te komen. Mogelijk komt de 

deelnemer door het doorvragen van de vrijwilliger wel stap voor stap tot meer gedetailleerde 

herinneringen die vervaagd waren. Naast dat de methode goed moet worden uitgevoerd is het 

ook van belang dat de deelnemer weet wat er van hem verwacht wordt. Hiermee wordt de 

deelnemer structuur gegeven. Het geven van structuur is erg belangrijk voor kwetsbare 

ouderen om duidelijkheid voor hen te scheppen (Bakker, Diesfeldt & Sipsma, 2010). De 

vrijwilliger dient dus de deelnemer duidelijkheid te geven over de context van de gesprekken. 

 Ook heeft te vrijwilliger een bepaalde taak met oog op de continuïteit van de 

interventie. Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat de vrijwilliger de taak 

heeft de continuïteit tussen de verschillende gesprekken te waarborgen, zodat dit niet vijf op 

zichzelf staande verhalen worden, maar één doorlopend verhaal. De vrijwilliger helpt hiermee 

met de co-creatie van een coherent levensverhaal. Van Beek (2014) benoemt dat er ook 

gestuurd moet worden op continuïteit na de interventie, zodat ook nadat de vijf gesprekken 

afgelopen zijn de deelnemer herinneringen blijft ophalen. Los van het behalen van de doelen 
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en het implementeren van de interventie, staat het ontvangen van feedback van de deelnemer. 

Volgens Koopmans (2007) is leren voor de toekomst een belangrijk doel van het verkrijgen 

van feedback. Door de interventie te evalueren komt de vrijwilliger te weten wat  de 

bevindingen van de deelnemer zijn. De vrijwilliger kan deze dan weer  communiceren met de 

interventieleiders. Evaluatie dient dan om de interventie in de toekomst te verbeteren 

(Scheerder et al., 2003). Het belang van evaluatie is dus belangrijk voor het door-ontwikkelen 

van de interventie, mogelijk zou evaluatie standaard in het programma van de interventie 

kunnen worden opgenomen, bijvoorbeeld door een evaluatieformulier in te laten vullen 

tijdens de nameting van het effect van de studie. Taken met betrekking tot de methode kunnen 

door de vrijwilliger worden uitgevoerd, dit is per slot van rekening de reden waarom de 

vrijwilliger is aangenomen. Leken (zoals vrijwilligers) kunnen ook bij hulpverlening met 

betrekking tot depressie tot positieve uitkomsten leiden (Pfeiffer, Heistler, Piette, Rogers & 

Valenstein, 2011). Echter de leek of in dit geval de vrijwilliger dient wel voorzien te worden 

van een goede en duidelijke instructie. In deze interventie zou dat opgelost kunnen worden 

door een duidelijke vrijwilligers handleiding.       

 Naast de methode dient de vrijwilliger ook gesprekstechnieken toe te passen. Deze 

taak heeft als doel het open gesprek te bevorderen, door bijvoorbeeld diepgang te creëren en 

duidelijkheid te scheppen. De gesprekken tussen de vrijwilliger en de deelnemer zijn open 

gesprekken, de deelnemer bepaald namelijk wat er wel en niet verteld wordt. Door het 

toepassen van gesprekstechnieken kan de vrijwilliger waar nodig toch nog bijsturen. Het 

verleggen van de focus is een manier om een vastlopend gesprek weer op gang te krijgen 

(Karen et al., 2001). Naast het verleggen van de focus zijn er nog een aantal andere 

gesprekstechnieken die in psychologische gespreksvoering veelvuldig worden gebruikt. Zo 

kan de vrijwilliger samenvatten (Oomkes, 1976) of parafraseren (Brinkman, 2010) om aan te 

tonen dat hij geluisterd heeft en om controleren of de woorden van de deelnemer goed 

begrepen zijn. Lang & van der Molen (2003) benoemen naast deze gesprekstechnieken nog 

veel andere zoals bijvoorbeeld: concretiseren, situatie verduidelijken, reflecteren en hardop 

denken. Welke gesprektechnieken door de vrijwilliger toegepast zullen worden verschilt per 

gesprek. Gesprekstechnieken kunnen alleen adequaat worden toegepast wanneer de 

vrijwilliger een actieve luisterhouding aanneemt (Emans, 1995). Tijdens het luisteren laat de 

vrijwilliger zien dat hij erbij is, de aandacht heeft voor de deelnemer en moeite doet om deze 

te begrijpen.            

 Het adequaat toepassen van gesprekstechnieken is niet vanzelfsprekend. De vraag is in 

hoeverre je van de vrijwilligers mag verwachten dat deze gesprekstechnieken kan toepassen. 

De wet schrijft geen beperkingen voor wat betreft grenzen met betrekking tot de inzet van 

vrijwilligers. De vraag waar de grens ligt tussen vrijwilliger en professional dient daarom 

vanuit ethisch oogpunt beantwoord te worden. In de ogen van mij als onderzoeker vind ik dat 

je van vrijwilligers niet kunt verwachten dat zij vanuit zichzelf psychologische 

gesprektechnieken gebruiken. Professionals die psychologische gesprekken moeten voeren 

voor hun beroep, hebben de gesprektechnieken ook moeten leren vanuit hun opleiding. Het is 
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in mijn ogen niet relevant om vrijwilligers tot volleerde therapeuten op te leiden, maar een 

minimale training in gesprektechnieken kan genoeg handvatten geven om deze in de praktijk 

toe te passen. Uit verschillende studies is gebleken dat het wenselijk is om hulpverleners te 

trainen in gespreksvaardigheden (Smit, 1995; Lang, 1996). Het trainen van 

gespreksvaardigheden kan door zelfinstructie of door begeleide training. Uit 

effectenonderzoek is gebleken dat beide trainingsvormen effectief zijn ( Schönrock-Adema & 

Oudenhoven-van der Zee, 2002). Er zijn verschillende onderzoeken waarin vrijwilligers met 

een minimale training worden opgeleid zodat zij de therapeutrol op een degelijke manier in 

kunnen vullen ( Tromp, 2011; Sools & Schuhmann, 2014).     

 Het bevorderen van de (therapeutische) relatie is ook een taak die in handen ligt van 

de vrijwilliger. Het vinden van de zogenaamde ‘klik’ is niet vanzelfsprekend en het is dus aan 

de vrijwilliger om de voorwaarden voor deze band te creëren. De therapeutische relatie (soms 

ook therapeutische alliantie genoemd) bestaat  onder andere uit het vormen van een ‘sterke’ 

band tussen cliënt en therapeut (Bordin, 1979). Bijna 75 jaar geleden benoemde Rogers 

(1942) al het belang van een goede relatie tussen behandelaar en cliënt. Het is belangrijk dat 

de vrijwilliger investeert in het vinden van de ‘klik’ tussen hem en de deelnemer. Uit 

onderzoek is namelijk gebleken dat de therapeutische relatie een robuuste variabele is voor 

het voorspellen van het behandeleffect ( Horvath & Symonds, 1991). De kwaliteit van de 

therapeutische relatie bepaalt dus in zekere mate het effect van de interventie.   

 Het is echter de vraag of deze verantwoordelijkheid bij de vrijwilligers neergelegd 

moet worden aangezien de therapeutische relatie van belang is voor de effectiviteit van de 

interventie. In mijn ogen is het ethisch gezien niet verantwoord om deze last volledig op de 

schouders van de vrijwilliger te laten rusten. Van een professionele therapeut mag worden 

verwacht dat deze zich ten alle tijden objectief opstelt ten opzicht van de cliënt en zelfs bij 

hen komt het voor dat er geen goede therapeutische relatie ontstaat. Van een vrijwilliger die 

geen professionele therapeut is mag dan in mijn ogen zeker niet worden verwacht dat hij ten 

alle tijden een goede (therapeutische) relatie kan opbouwen. Het is dus aan de 

interventieleiders om er voor te zorgen dat de kans op een klik zo groot mogelijk wordt en er 

zo weinig mogelijk mismatching optreedt.  In het woord mis-matchen zit het woord matchen. 

Matchen is het zoeken naar twee zaken die bij elkaar passen. Mogelijk zouden de vrijwilliger 

en de deelnemer door matching aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Hiermee zou er 

gezocht kunnen worden naar vrijwilligers en deelnemers die complementair aan elkaar zijn. 

Echter er is tot op heden nog geen onderzoek bekend waarin wordt aangetoond dat het 

matchen van therapeut en cliënt een positievere therapeutische relatie oplevert. Desondanks is 

het wel gewenst dat door de interventieleiders mee wordt gewerkt aan het bevorderen van de 

(therapeutische) relatie, zodat deze last niet alleen op de schouder van de vrijwilliger wordt 

gelegd.              

 De vierde en laatste taak die de vrijwilliger heeft is het ontwikkelen van een 

(therapeutische) houding (rol). In de gesprekken tussen de vrijwilliger en de deelnemer 

heeft de vrijwilliger de taak om de deelnemer uit te dagen tot het ophalen van herinneringen, 
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het bevorderen van een lopend en open gesprek en het creëren van de voorwaarde voor een 

goede therapeutische relatie. Roger (1979) de vader van de cliëntgerichte benadering benoemt 

dat er drie basisvoorwaarden zijn waaraan de therapeut moet voldoen. Het gaat hierbij om 

empathie, echtheid en onvoorwaardelijke positieve waardering. In de gesprekken tussen de 

vrijwilliger en de deelnemer komen alle drie de basisvoorwaarden terug. De vrijwilliger lijkt 

zich dus automatisch cliëntgericht op te stellen, mogelijk past dus deze rol het beste bij de 

vrijwilliger. Het feit dat de vrijwilliger, op wie dit onderzoek gebaseerd is, deze rol heeft 

gekozen betekent niet dat andere vrijwilligers dit ook zouden doen. Het is dus wenselijk dat er 

vanuit de interventie wordt aangestuurd op een ‘deelnemersgerichte houding’ van de 

vrijwilligers. Het hebben van empathie is niet vanzelfsprekend voor iedereen, niet ieder 

persoon is in staat om situaties vanuit een ander persoon te bekijken. De vrijwilliger zal zich 

in de wereld van de deelnemer moet inleven alsof het zijn eigen wereld is (Kooiker, 2010). 

Ook echtheid of wel, zijn zoals je bent, is geen vanzelfsprekende kwaliteit. De echtheid dient 

in de manier waarop de vrijwilligers zich presenteert duidelijk naar voren komen (Kooiker, 

2010). De vrijwilliger dient niet alleen echt te zijn, maar het moet bovenal ook door de cliënt 

als echt ervaren worden. De laatste basisvoorwaarde is onvoorwaardelijke positieve 

waardering (of onvoorwaardelijke acceptatie).  Onvoorwaardelijke positieve waardering of 

acceptatie betekent dat de vrijwilliger de deelnemer in zowel zijn positieve als negatieve 

gedraging accepteert. Hiermee geeft de vrijwilliger aan de deelnemer als uniek persoon te 

waarderen (Kooiker, 2010).          

 Naast de drie basisvoorwaarden komen uit de gesprekken tussen de vrijwilliger en de 

deelnemer nog twee subthema’s naar voren, namelijk de eigen inbreng van de vrijwilliger en 

het respecteren van de eigen regie. De Haas en Snijder (2010) gebruiken de term congruentie 

in plaats van echtheid. De congruente therapeut is de persoon die hij in werkelijkheid is. Zij 

benoemen dat het ‘binnen de grenzen van de professionaliteit van de relatie zinvol kan zijn 

om een voorbeeld of anekdote over het eigen leven te gebruiken. De vrijwilliger hoeft ook 

geen kritiekloze jaknikker te zijn en mag dus best een kritische noot plaatsen (de Haas & 

Snijder, 2010). De vrijwilliger dient echter niet te veel over het eigen leven te vertellen, de 

deelnemer staat namelijk centraal.          

 Het respecteren van de eigen regie van de deelnemer is vooral bij ouderen erg 

belangrijk. Eigen regie kan gedefinieerd worden als de mate waarin iemand grip ervaart op de 

gebeurtenissen en situaties in het eigen leven (Bandura, Reese & Adams, 1982). Eigen regie 

voor ouderen is erg belangrijk omdat het hun mate van zelfredzaamheid bepaald (Doekhie, de 

Veer, Rademakers, Schellevis & Francke, 2014). Eigen regie dient dus door de vrijwilligers 

niet alleen gerespecteerd maar ook gestimuleerd te worden. Ook vanuit de overheid is er de 

laatste jaren veel aandacht voor eigen regie gekomen. In een verslag van het Ministerie van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) komt naar voren dat de overheid bezig is 

kwetsbare ouderen meer  eigen regie te geven, omdat dit hen een gevoel van meer houvast in 

het leven kan geven (VWS, 2012).         

 Kijkend naar de interventie ‘dierbare herinneringen’ kan gesteld worden dat er vanuit 



27 

 

de interventie op alle vier de gevonden taken wordt aangestuurd. Evaluerend op deze vier 

punten kan gesteld worden dat de interventie een voorbeeld is voor andere life-review 

interventies waarbij vrijwilligers worden ingezet. Door onder andere training, een manual,  

matching en een competentieprofiel wordt de vrijwilliger klaargestoomd om de interventie uit 

te voeren, zonder van hem een professional te maken. Het benadrukken van eigen regie komt 

echter nog niet voldoende naar voren in de training die vrijwilligers krijgen, terwijl uit de 

literatuur blijkt dat dit juist bij deze doelgroep belangrijk is (Doekhie et al., 2014).   

4.2 Beperkingen, aanbevelingen en kracht van dit onderzoek 

Hier worden de belangrijkste beperkingen en aanbevelingen op basis van deze studie 

benoemd. Beperkingen en aanbevelingen zijn in deze thesis samen genomen, omdat vaak 

vanuit een beperking een aanbeveling volgt. Aansluitend wordt ook de kracht van dit 

onderzoek benoemd. Ook aanbevelingen die specifiek betrekking hebben op ‘dierbare 

herinneringen’ kunnen in het algemeen bruikbaar zijn voor life-review interventies waarbij 

vrijwilligers worden ingezet. Allereerst is dit onderzoek gebaseerd op de gesprekken tussen 

één deelnemer en één vrijwilliger. Het is dus goed mogelijk dat zowel de deelnemer als de 

vrijwilliger geen representatief beeld vormt van deelnemers en vrijwilligers in het algemeen. 

Gezien de achtergrond van de vrijwilliger en het aantal taken dat hij in de gesprekken op zich 

neemt, is het goed mogelijk dat de vrijwilliger, op wie dit onderzoek gebaseerd is, een too-

good-example is. Hiermee wordt bedoeld dat er mogelijk sprake is van een modelvrijwilliger, 

die een veel professionelere rol aanneemt dan dat andere vrijwilligers zouden doen. De 

vrijwilliger neemt de vier rollen die hiervoor besproken zijn op zich en doet dit, zo lijkt het, 

uit eigen beweging. Wanneer deze vrijwilliger als gemiddeld genomen zou worden, zouden 

mogelijk andere vrijwilligers overschat worden, wat negatief kan zijn voor dit onderzoek. Er 

zit echter ook een positieve kant aan het onderzoeken van juist deze vrijwilliger. Doordat er 

sprake is van een voorbeeldvrijwilliger die veel taken op zich neemt, kan gekeken worden of 

een doorsnee vrijwilliger deze taken ook in kan vullen of dat deze taken op een andere manier 

ingevuld dienen te worden          

 Een tweede beperking van dit onderzoek ligt bij de andere gesprekspartner. Er is 

namelijk naast een modelvrijwilliger ook sprake van een modeldeelnemer. De deelnemer uit 

de gesprekken van dit onderzoek is uiterst flexibel. Hij heeft ondanks de aanwezigheid van 

depressieve symptomen een positieve kijk op het leven  en verteld graag over zijn leven. Dit 

is mogelijk niet representatief voor een deelnemer aan ‘dierbare herinneringen’. Niet iedere 

hulpbehoevende oudere praat zo makkelijk over zijn leven. Voor sommige ouderen zal de 

vrijwilliger nog meer door moeten vragen om tot specifieke positieve herinneringen te komen. 

Het schetsen van een prototype deelnemer is erg complex. Iedere persoon heeft namelijk zijn 

eigen verleden en persoonlijkheid en zal dus anders op vragen en gedrag van de vrijwilliger 

reageren. De deelnemer is daardoor een variabele die lastig te voorspellen lijkt. Om hier toch 

een beter beeld van te krijgen zou in de toekomst een vergelijkbaar onderzoek kunnen worden 

opgezet met meerdere vrijwilligers en deelnemers.       

 Naast beperkingen van dit onderzoek zijn er ook een aantal beperkingen met 

betrekking tot de interventie. De vrijwilliger heeft als taak het uitnodigen tot het ophalen van 

specifieke positieve herinneringen.  Om hierbij te helpen is vanuit de interventie een 

vrijwilligersmanual samengesteld met hierin per gesprek enkele voorbeeld vragen. Het  
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betreft hier echter alleen maar gesloten vragen, die bovendien suggestief van aard zijn. 

Hierdoor zal het grootste gedeelte van de vragen in het boekje mogelijk niet bruikbaar zijn in 

de gesprekken tussen de vrijwilligers en deelnemers. De vrijwilligersmanual zoals die er nu 

ligt geeft de vrijwilliger echter wel goede tips over het verloop van de gesprekken en het 

gebruik van gesprekstechnieken. Daarom wordt aanbevolen om de handleiding deels aan te 

passen. Allereerst zullen dan de vragen worden omgevormd naar open vragen en vervolgens 

zal per gesprek een reeks thema’s worden aangereikt waarop de vrijwilliger kan terugvallen.

 Wat betreft de continuïteit van de interventie, wordt vanuit de interventie geen 

duidelijk standpunt in. In zowel de vrijwilligershandleiding als het interventieprotocol wordt 

niets genoemd over de continuïteit na de interventie of het co-creëren van een coherent 

verhaal door de vrijwilliger. Doordat niet uit de literatuur blijkt in hoeverre die belangrijk 

wordt geacht vanuit de interventie, zullen op basis van deze beperking geen aanbevelingen 

worden gedaan. Wel wordt aanbevolen een standpunt in te nemen wat betreft het belang van 

continuïteit van deze interventie zodat dit in de toekomst naar gelang van de interventieleiders 

verbeterd kan worden. Mocht er uit dit standpunt blijken dat er meer continuïteit in de 

interventie moet komen, dan zou er mogelijk in de training kunnen worden op genomen hoe 

vrijwilligers dit kunnen bevorderen. Het effectief gebruiken van terug-en vooruitblikken zou 

hier een voorbeeld van kunnen zijn. Een mogelijkheid om de continuïteit op lange termijn te 

verbeteren zou kunnen zijn door bijvoorbeeld één maal per kwartaal een terugkomdag te 

organiseren waarbij groepen ouderen samen positieve specifieke herinneringen kunnen 

ophalen onder leiding van een vrijwilliger.        

 Bij ‘dierbare herinneringen’ is de coördinator verantwoordelijk voor het matchen van 

deelnemer en vrijwilliger. Dit matchen gebeurt aan de hand van vooraf bekende informatie. 

Dit is niet zo zeer een beperking omdat dit in ieder geval laat zien dat er wordt geïnvesteerd in 

de (therapeutische) relatie. Echter wordt wel aanbevolen om op een andere manier te gaan 

matchen. Het is namelijk vooraf te voorspellen of twee mensen wel of geen klik hebben. Het 

nieuwe matchen hoeft niet te gebeuren door geavanceerde persoonlijkheidsschema’s en 

matchingsprogramma’s. Dit kost namelijk veel tijd en geld en een klik tussen twee mensen is 

lastig te voorspellen. Het matchen dient daarom te gebeuren door simpelweg een 

kennismakingsgesprek te organiseren tussen de deelnemer en de vrijwilliger voordat het 

eerste gesprek van de interventie plaatsvindt. Na dit gesprek dient de coördinator met zowel 

de vrijwilliger als de deelnemer te evalueren in hoeverre er een klik bij beiden. Indien er 

sprake is van een mismatch zal er een andere vrijwilliger bij de deelnemer gezocht moeten 

worden. Naast matchen is ook supervisie een taak van de coördinator. Bij ‘dierbare 

herinneringen’ vindt deze supervisie plaats tussen de vrijwilliger en de coördinator, op deze 

manier kan met de vrijwilliger geëvalueerd worden. Er wordt echter niet met de deelnemer 

geëvalueerd, terwijl juist de deelnemer de interventie ondergaat. Aanbevolen wordt daarom 

om ook met deelnemer te evalueren hoe zijn de interventie ervaren hebben, met als doel de 

interventie verder te ontwikkelen en te verbeteren. De interventie zou met deelnemer 

geëvalueerd kunnen worden doormiddel van een evaluatieformulier. Er kan echter ook voor 

worden gekozen om aan het eind van de gesprekken de vrijwilliger aan de deelnemer te laten 

vragen hoe hij het gesprek ervaren heeft. Indien er voor deze optie gekozen wordt dienen 

vrijwilliger wel tijdens te training handvatten te krijgen om deze evaluatie uit te voeren. 

 Er zijn nog een aantal aanbeveling te doen met betrekking tot het inzetten van 
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vrijwilligers in life-review interventies. Deze aanbevelingen komen echter niet voort vanuit 

een beperking bij de interventie ‘dierbare herinneringen’ omdat in deze punten bij de 

interventie goed geïnvesteerd is. Zo wordt aangeraden om, zoals ook bij ‘dierbare 

herinneringen’ het geval was, vrijwilligers te trainen voor het uitvoeren van de interventie. 

Een deel van de training zal zich richten op het uitvoeren van de methode, in dit geval het 

ophalen van specifieke positieve herinneringen. Tijdens deze training kunnen rollenspellen en 

opdrachten worden gedaan. Wanneer het budget dat toelaat kan eventueel met acteurs worden 

geoefend die representatief zijn voor de doelgroep. Een tweede deel van de training zal zich 

meer richten op het toepassen van gesprekstechnieken. Van vrijwilligers kan namelijk niet 

verwacht worden dat ze al over deze technieken beschikken, maar tijdens life-review 

interventies is het wel van belang dat het optimale uit de gesprekken worden gehaald, met 

behulp van gesprekstechnieken. Ook gesprekstechnieken kunnen getraind worden door 

rollenspellen en opdrachten. Daarnaast is een e-learning, zoals bij ‘dierbare herinneringen’ 

gebruikt een goede toevoeging aan de training. Het is echter wel van belang dat de training 

(en een eventuele e-learning) verplicht worden gesteld voor de vrijwilligers. De training is 

namelijk een voorwaarde voor het correct uitvoeren van de interventie.    

 Ook wordt aanbevolen om vanuit de interventie aan te sturen op een goede 

(therapeutische) houding. De vrijwilliger kan deze moeilijk veranderen. Dat komt doordat de 

basisvoorwaarden van een goede (therapeutische) houding in een persoon zitten. Het wordt 

daarom aanbevolen om de vrijwilligers langs een competentieprofiel te leggen. Dit profiel 

moet niet te zware toelatingseisen hebben, er wordt per slot van rekening met vrijwilligers 

gewerkt en niet met professionals. Vrijwilligers moeten over enige mate van empathie 

beschikken, in staat zijn positieve waardering kunnen geven en echtheid kunnen tonen. Deze 

drie voorwaarden voor een goede (therapeutische) houding en moeten bij vrijwilligers 

aanwezig zijn, anders heeft het effect op de (therapeutische) relatie en daarmee op de 

effectiviteit van de interventie. Bij ‘dierbare herinneringen’ is er voor gekozen om in de 

profielschets de eis ‘sociaal vaardig’ op te nemen. Bij de doelgroep hulpbehoevende ouderen 

is het belangrijk de eigen regie te benadrukken. Dit komt bij de interventie ‘dierbare 

herinneringen’ niet voldoende uit de verf. Mogelijk kan tijdens de bijeenkomsten het belang 

van eigen regie voor deze doelgroep worden uitgelegd. Ook zou het benadrukken van de 

eigen regie in de trainingen kunnen worden opgenomen zodat de vrijwilligers ook getraind 

worden om hier bewust mee bezig te zijn.        

 De kracht van dit onderzoek komt voort vanuit sommige van de beperkingen. Doordat 

er namelijk sprake is van een modelvrijwilliger en een modeldeelnemer wordt is er sprake van 

de meest ideale setting voor de gesprekken. Door het analyseren van deze gesprekken komen 

de taken die de vrijwilliger op zich neemt duidelijk naar voren. Door deze taken met hoger 

liggende concepten te verbinden wordt duidelijk binnen welke domeinen deze taken liggen. 

Deze taken zijn vanuit de literatuur allen belangrijk getoond en dienen dus bij het gebruik van 

life-review interventies op de één of andere manier ingevuld te worden. Op basis van deze 

domeinen zouden life-review interventies, waarbij gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers 

geëvalueerd kunnen worden. Daarnaast rijst de vraag in hoeverre we van vrijwilligers mogen 

verwachten dat zij bepaalde taken op zich nemen. Het zijn immers geen professionals. 

Aangezien de wet geen beperkingen oplegt worden in dit onderzoek de taken van vrijwilliger 

vanuit ethisch oogpunt beschouwd. De ethische beoordelingen van de onderzoeker sluit aan 
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bij de discussie die momenteel in veel disciplines gaande is, waar ligt de grens tussen 

vrijwilliger en professional. Een maatschappelijk relevante discussie waarbij het einde nog 

niet in zicht is.  

4.3 Conclusie 

In deze studie is onderzocht wat de door vrijwilliger toegepaste gespreksvaardigheden zijn in 

een life-review interventie ter preventie van depressie bij hulpbehoevende ouderen. Het 

wetenschappelijk belang van deze studie is het monitoren van de inzet van vrijwilligers in het 

algemeen. Maatschappelijk gezien ligt het belang van deze studie bij het analyseren van de 

taken die een vrijwilliger binnen een life-review interventie vervult en waarbij de vrijwilliger 

mogelijk hulp behoeft vanuit de interventie.       

 De voornaamste conclusie is dat de in deze studie onderzochte vrijwilliger taken invult 

op de volgende gebieden; het toepassen van de methode, het toepassen van 

gesprekstechnieken, het scheppen van een goede (therapeutische) relatie en het ontwikkelen 

van een goede (therapeutische) houding. Het feit dat deze vrijwilliger deze taken op zich 

neemt betekent niet dat iedere andere vrijwilliger dat ook zou doen. Er dienen dus vanuit de 

interventie bepaalde voorwaarden gecreëerd te worden. Op basis van deze vier domeinen 

kunnen life-review interventies in de toekomst worden geëvalueerd. De interventie ‘dierbare 

herinneringen’ voldoet aan alle vier de domeinen en de evaluatie levert dan ook een positief 

beeld van deze interventie op. Een conclusie die gedurende dit onderzoek aan het licht is 

gekomen, is het stellen van een grens tussen vrijwilligers en professionals. Van een 

vrijwilligers kan ethisch gezien niet verwacht worden dat zij alle bovengenoemde taken op 

zich nemen. Vrijwilligers moeten beschermd worden en bepaalde verantwoordelijkheden 

kunnen niet bij hen neer te worden gelegd, het zijn immer geen professionals. Aangezien de 

wet geen beperkingen geeft zal vanuit de interventie de grens op ethisch gebied getrokken 

moeten worden. Het beschermen van de vrijwilliger kan zijn door hem bepaalde vaardigheden 

aan te leren, met behulp bijvoorbeeld een training, maar kan ook door vooraf al een aantal 

voorwaarden ter creëren zoals bijvoorbeeld een competentieprofiel en het matchen van 

vrijwilliger en deelnemer. Uit de literatuur blijkt dat de inzet van vrijwilligers effectief is 

wanneer vrijwilligers goed getraind zijn. Hier kan in mijn ogen aan toegevoegd worden; mits 

er vanuit de interventie voldoende handvatten en goed goede randvoorwaarden worden 

geboden. De vrijwilliger mag er namelijk niet alleen voor staan, daarmee wordt een te grote 

verantwoordelijkheid bij de vrijwilliger gelegd.        

 De belangrijkste aanbevelingen die in dit onderzoek worden gedaan worden hieronder 

genoemd. Ten eerste wordt geadviseerd de vrijwilligers handleiding aan te passen, door deze 

meer te richten op het vragen naar herinneringen door middel van open vragen. Daarnaast 

wordt aanbevolen om een kennismakingsgesprek tussen deelnemer en vrijwilliger te 

organiseren om mismatches in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Voor life-review 

interventies in het algemeen wordt aanbevolen om een verplichte training te organiseren 

waarin vrijwilligers gesprekstechnieken en het uitvoeren van de methode kunnen aanleren. 

Ook wordt aangeraden om een competentieprofiel voor vrijwilligers op te stellen. De basis 
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hiervoor zijn de voorwaarden voor een goede (therapeutische) houding, waaraan vrijwilligers 

moeten voldoen. Tot slot wordt aangeraden om vanuit ethische overwegingen een duidelijke 

grens te stellen tussen de taken voor vrijwilligers en de taken voor professionals.  
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