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Inleiding 
Tijdens mijn werk als verpleegkundige en zorgcoördinator verpleeghuiszorg in een 
verzorgingshuis, maak ik in mijn dagelijkse contacten met bewoners en hun familieleden 
regelmatig gebruik van imaginatie.  
 
 
Imaginatie 
 
Imaginatie is een ander woord voor verbeelding. Verbeelding is een stroom van beelden 
die je kunt zien, horen, voelen, ruiken of proeven. Een verbeelding is een innerlijke 
voorstelling van je ervaringen of fantasieën, een manier waarop je geest informatie 
codeert, opslaat en tot uitdrukking brengt. Verbeelding is een verzameling van dromen en 
dagdromen, herinneringen, plannen, verwachtingen en mogelijkheden. Het is de taal van 
de kunst, van emoties en als allerbelangrijkste: van je verborgen zelf. 
 
Verbeelding is als een venster dat uitziet op je innerlijke wereld; een manier om ideeën, 
gevoelens en interpretaties te beschouwen. Met behulp van imaginatie is het mogelijk 
contact te maken met die innerlijke wereld.  
 
Door bewust gebruik te maken van imaginatie kun je inzicht krijgen hoe die wereld 
opgebouwd is. Daarmee creëer je ook de mogelijkheid om in die wereld veranderingen 
aan te brengen of iets toe te voegen als dat wenselijk is. Innerlijke beelden en gedrag zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bewuste of onbewuste veranderingen van de 
innerlijke beelden beïnvloedden het gedrag in alle aspecten: het waarnemen, de emoties, 
het denken, de lichamelijke processen en het concrete gedrag. 
 
Voorbeeld: Iemand maakte een voorstelling van zichzelf als boom. Ze beschreef een 
zielig kaal boompje met weinig wortels en ze was bang dat ze bij een beetje storm omver 
zou waaien. Ze voelde zich onzeker. Op mijn vraag hoe ze haar boom wilde veranderen, 
beschreef ze een stevige boom met frisgroene blaadjes aan de takken. De boom bewoog 
flexibel in de wind en werd stevig op zijn plaats gehouden door zijn wortels die tot ver in 
de aarde reikten. Bij het beschrijven van deze boom veranderde haar houding, haar 
gebaren en haar stem en ze voelde zich veel prettiger. 
 
 



Imaginatie met ouderen 
 
Men kan op verschillende manieren oud worden en er zijn vele manieren om zich aan het 
ouder worden aan te passen. Ieder doet dat op zijn manier. 
 
Verschijnselen die mogelijk met het ouder worden gepaard gaan zijn: 
 
- vertraging van kennisverwerking, 
 
- verandering van geheugenprestatie, 
 
- toenemend verband tussen geestelijke en lichamelijke factoren,  
 
- toenemende verinnerlijking. 
 
Ouder worden kan men ervaren als een periode waarin de in de loop van het leven 
verworven identiteit min of meer weer geleidelijk wordt afgebroken. In het bijzonder 
door het verlies van functies, rollen en relaties in het sociale systeem waartoe men 
behoort.                                     
 
Ouderen zijn opgegroeid in een tijd dat het niet gewoon was te praten over psychische 
problemen. Het inzicht dat emotionele verliezen, onvervulde verlangens en een 
verstoorde communicatie tot psychische problemen kunnen leiden, die lichamelijke 
uitingsvormen kunnen zoeken is voor veel ouderen dan ook niet zo bekend. Suggesties in 
die richting kunnen gemakkelijk op onbegrip, verzet en zelfs vijandigheid stuiten. 
 
Daarnaast kunnen ouderen die te maken krijgen met verschijnselen van dementie, een 
façade op houden waar achter zij zich verschuilen. Door te werken met hun innerlijke 
beelden blijkt het wel mogelijk te zijn om daarover met elkaar in gesprek te raken. 
Beelden glippen langs de weerstanden van het verstand heen, daarom is het gebruik van 
imaginatie ook bij ouderen een prettige manier om toegang te krijgen tot de voor hen 
minder gemakkelijk toegankelijke gebieden. Het is de taak van de hulpverlener het 
proces van het naar buiten brengen van de beleving via innerlijke beelden te begeleiden. 
Wanneer het dementieproces verder gevorderd is, is het soms moeilijk of zelfs niet meer 
mogelijk om verbaal nog contact te maken. Dan gebruik ik mijn eigen innerlijke beelden 
om contact met hen te maken. 
 
Imaginatie is een zachte, respectvolle manier van begeleiden, maar het behoort ook tot de 
psychotherapeutische technieken die diepere lagen in de psyche snel kunnen openleggen. 
Daarom is het van belang dat de hulpverlener rekening houdt met de wensen en 
mogelijkheden van het individu en de mogelijkheden van ouderen in het algemeen. Want 
de innerlijke beelden die naar buiten gebracht worden moeten wel verwerkt en 
geassimileerd kunnen worden. 
 
Hoe ik in mijn werk met ouderen gebruik maak van innerlijke beelden heb ik in 
onderstaande voorbeelden beschreven. 



Imaginatie en ouderen 
 
Als je naar mensen luistert kun je bemerken dat men vaak beelden gebruikt om de situatie 
te beschrijven en om emoties tot expressie te brengen:  
 
Ik zit in de put, ik zie het donker in, mijn hart brak, het lood zakt in mijn schoenen.  
 
Ik maak hiervan gebruik door hen uit te nodigen naar deze beelden te kijken. Door 
aandachtig te luisteren, vragen te stellen en op hun beelden in te gaan, toon ik mijn 
interesse. Tegelijkertijd creëer ik zelf mijn beeld van de situatie, vanuit mijn verzameling 
van dromen, herinneringen, plannen, verwachtingen en mogelijkheden. Zo kan ik mij ook 
bewust worden van mijn emoties en een bewuste keuze maken hoe ik wil reageren en 
welke interventie ik wil plaatsen. Mijn beeld van de situatie kan totaal anders zijn dan die 
van de persoon die zijn beleving beschrijft, daarom zal ik voortdurend nagaan of mijn 
beeld overeenkomt met dat van de ander.  
 
Ik stem mij op hen af door het volgen en spiegelen van zijn of haar: 
 
* lichaamstaal (houding en gebaren), 
 
* stem (volume, ritme, snelheid en hoogte), 
 
* ademhaling (hoog/laag, frequentie), 
 
* taalgebruik (visueel, auditief, kinesthetisch). 
 
Als het afstemmen op de juiste wijze gebeurt, ontstaat er een gefixeerde aandacht voor 
elkaar en is er contact op bewust en onbewust niveau. Zo zijn er mogelijkheden om op 
een eenvoudige manier een opening te vinden om in gesprek te raken over onderliggende 
emoties, gedachten, ideeën en behoeften. 
 
 
Praktijkvoorbeeld 
 
Een bewoonster van 84 jaar, maakte vaak ruzie met de verzorging. Zij maakte 
shockerende opmerkingen in de geest van, "Onze lieve Heer vergeet mij maar hij zal jou 
niet vergeten, hij zal binnenkort wel een plaats voor jou hebben". Het was emotioneel een 
zware klus om haar te verzorgen, men ging met een harnas en tot de tanden gewapend 
naar binnen. Op een dag zei deze vrouw tegen mij: 
 
" Ze stelen hier, ik weet het zeker, ik zie het aan ze, ze kijken zo gemeen. Als ze mij 
aankijken slaat de schrik mij om het hart." 
 
Ik heb haar opmerking serieus genomen en vroeg haar: “U weet zeker dat ze hier stelen 
he, wie zou er bij u willen stelen?”. “Die meisjes die hier rondlopen die stelen.”  
“U weet zeker dat de meisjes die hier rond lopen stelen, waarom doen ze dat?”  



“Dat doen ze om mij te pesten.” “Bent u bang dat ik u zal bestelen?”  
“Nee, want jij praat er met mij over, als jij net als zij zou zijn zou je dat niet doen.” 
 
Daarna ben ik ingegaan op haar gevoel, door op te merken:  
 
"Dat is niet mis, ik kan mij voorstellen dat u zegt, dan slaat de schrik mij om het hart."” 
 
Toen ze dat beaamde heb ik haar gevraagd: 
 
"Kunt u mij uitleggen hoe dat voelt?"  
 
Zij antwoordde: “jawel, het is net of mijn hart zich omdraait.” - ze maakte met een 
samengebalde vuist een draaiende beweging- 
 
“Het is net of uw hart zich omdraait, is dat de beweging die u hart maakt?" -ik maakte 
met mijn vuist ook een draaiende beweging- 
 
"Ja dat geloof ik wel." 
 
"Kunt u dat op dit moment ook voelen?" -zij knikte zwijgend-  
 
"Dan draait uw hart zich zo om hè, zegt uw hart dan ook wat, wilt u proberen of u dat 
kunt horen?"  
 
"Mijn hart zegt, kijk niet zo naar mij, dan word ik bang".  
 
"Kijk niet zo dan word ik bang, waar is uw hart bang voor?"  
 
"Dat weet ik niet."                                                                                                                 
 
"Als u aan uw hart denkt kunt u er dan een voorstelling van maken hoe die er uit ziet? 
Wilt u proberen naar uw hart te kijken, wat gebeurt er precies als iemand naar u kijkt?" 
 
"Dan knijpt het samen en wordt het heel klein en hard" -balt daarbij weer haar vuist en 
klemt haar kaken op elkaar] - "Ik zie het, het wordt heel klein en hard -bal mijn vuist ook- 
kunt u de kracht voelen?" "Ja, het knijpt heel hard." 
 
"Kunt u mij dat laten voelen?”  -ik bied haar mijn hand aan- 
 
Zij omsluit die met beide handen en knijpt krachtig. 
 
"Zo wat een kracht zit daar achter. Waarom trekt uw hart zich zo samen? Waar is dat 
voor nodig?"  
 
Zij antwoordde: "Het is zo bang".  
 



"Waarvoor ben je zo bang hart?"  
 
"Ik ben bang om aangeraakt te worden".  
 
"Ja, je bent bang om aangeraakt te worden he. Wat kan er gebeuren, waarom ben je daar 
zo bang voor?"  
 
Na lang aarzelen zegt ze:  
 
"Ik wil niemand meer toelaten in mijn hart, want er komt altijd weer een moment van 
loslaten en dat doet zo'n pijn, ik heb al zo vaak van iemand afscheid genomen, ik wil dat 
niet meer." 
 
Ik vertelde haar dat ik mij voor kon stellen dat ze zich misschien wel erg eenzaam voelde.  
 
Op mijn vraag of ze dat herkende knikte ze, maar ontkrachtte dat meteen met de 
opmerking:  
 
"Die rot meiden denken dat ze maar zo in mijn leven binnen kunnen dringen." 
 
Door het spiegelen van haar verbale en non-verbale gedrag kon ik haar het gevoel geven 
dat ze begrepen werd en ontstond er contact, er was wederzijdse aandacht voor elkaar. 
Vanuit dat contact kon zij via haar innerlijke beelden toegang krijgen tot de oorzaak van 
haar moeilijkheden zonder gehinderd te worden door haar natuurlijke 
beschermingsmechanisme, haar weerstand. Later hebben we er over gesproken hoe zij 
het verzorgend personeel shockeerde en hoe moeilijk dat voor hen was. Zij begreep dat 
wel en probeerde sindsdien zich iets in te houden en bood soms haar excuus aan wanneer 
ze erg grof was geweest. 
 
Door gebruik te maken van imaginatie kon deze vrouw ervaren dat ze begrepen werd, dit 
leidde tot een verandering in haar gedrag. Ik had belangrijke informatie over haar 
welbevinden gekregen. Deze informatie kon geïntegreerd worden in haar zorgplan, en 
kreeg zo een plaats in haar dagelijkse zorg.                                                         
 
                                                        
 
Imaginatie en dementie 
 
Bij mensen die dementeren ontstaan op cognitief niveau hiaten waardoor het voor hen 
steeds moeilijker wordt om aan de buitenwereld duidelijk te maken wat hen bezighoudt. 
Mensen die dementeren vertellen soms verhalen die we niet gemakkelijk kunnen plaatsen 
en wij reageren maar al te snel met: “Hij spreekt wartaal", een glimlach en het aanbod om 
een kopje thee te gaan drinken. De kans dat die persoon zich niet begrepen of zelf 
afgewezen voelt is groot. Men probeerde immers iets te vertellen wat hen bezighield en 
dat werd genegeerd. Als dit vaker gebeurt lijkt het voor de hand te liggen om je als 
dementerende ouder maar terug te trekken in je eigen wereld van herinneringen, daar is 



het tenminste veilig.  
 
De kunst van het werken met dementerende mensen is hen te ontmoeten in hun innerlijke 
wereld. Ik knoop daarbij aan door bewust contact te maken met hun innerlijke beelden en 
mij te verplaatsen in hun beleving daarvan. Daarbij heb ik veel steun aan de kennis en 
ervaring dat in het innerlijk van een mens veel mogelijk is, dus ook bij iemand die lijdt 
aan een dementiesyndroom. 
 
Een dementiesyndroom kan vele oorzaken en uitingsvormen hebben. Ieder mens is uniek, 
zo ook mensen die dementeren. Daarom is het moeilijk deze mensen in te delen in 
groepen of gradaties. Toch zijn er verschillen in gedrag en uitingsvormen te zien in 
diverse stadia van dementie. Hieronder geef ik daar enkele voorbeelden van en laat zien 
hoe ik daar met behulp van imaginatie mee omga. 
 
 
Terughalen in de realiteit 
 
Iemand met een beginnend dementiesyndroom zal ik in eerste instantie proberen terug te 
halen in de realiteit. Eerst ga ik mee in de beleving van de beelden die men op dat 
moment heeft. En creëer ik mijn beeld van de beleving. Ondertussen spiegel ik het 
verbale en non-verbale gedrag. Als er een band ontstaan is het mogelijk om van daaruit te 
gaan leiden naar het hier en nu, zonder te confronteren met het onvermogen want dat 
maakt onzeker en werkt verwardheid in de hand.   
 
Een voorbeeld: 
 
Een vrouw van 91 jaar wilde naar haar moeder. Zij was niet meer af te leiden, ze moest 
echt naar haar moeder want die zat te wachten en als ze te laat zou komen zou ze straf 
krijgen. Na begrip getoond te hebben voor haar verdriet, omdat zij haar moeder niet kon 
vinden, vroeg ik:  
 
"Hoe ziet uw moeder eruit, wat is uw moeder voor iemand, is ze lief, zorgzaam, werkt ze 
hard" enz. Zo nodigde ik haar uit haar beeld van haar moeder te beschrijven en er contact 
mee te maken. Samen keken we naar haar dromen, herinneringen en fantasieën. In mijn 
beeld draaide ik haar voorzichtig om en nodigde haar uit samen met mij te kijken naar het 
hier en nu, door haar te vragen: "Hoe oud bent u?"  
 
Toen ze dat niet meer wist gingen we samen zoeken. Ik probeerde eerst onze band weer 
te herstellen door opmerkingen te maken die haar aandacht trokken. Dat is een moeilijke 
vraag he, u bent ook al zo vaak jarig geweest, ik kan me voorstellen dat u de tel bent 
kwijtgeraakt. “In welk jaar bent u geboren, welk jaar is het nu"? Zo kwamen we samen 
tot de conclusie dat zij een respectabele leeftijd had bereikt, en na hard werken en zorgen 
nu van haar welverdiende rust in een verzorgingshuis kon genieten.  
 
 



Meegaan in de beleving 
 
Dementerende mensen bij wie het kortetermijngeheugen is aangetast maar bij wie het 
lange termijn geheugen nog redelijk intact is vragen om een andere aanpak. Bij hen zal 
een confrontatie met de werkelijkheid niet snel meer lukken. Ik probeer zo goed mogelijk 
in hun beleving mee te gaan door gerichte vragen te stellen en goed te luisteren.  
 
Ik loop in mijn verbeelding een stukje mee in hun wereld. Ook bij hen spiegel ik het 
verbale en non-verbale gedrag, zo kan men zich begrepen en serieus genomen voelen, en 
kan er een band ontstaan. Op deze manier kan ik belangrijke informatie krijgen over hun 
behoeften en wat hen bezighoudt. Door het beeld iets te veranderen, iets toe te voegen of 
de nadruk te leggen op een onderdeel van dat beeld kan het veranderen. Daardoor kan het 
direct invloed uitoefenen op het gevoel en het gedrag. 
 
Een voorbeeld maakt dit duidelijk:                                                 
 
Mevrouw Y. is 87 jaar, ik nodig haar uit iets te vertellen over het beeld dat zij van haar 
moeder heeft. Zij wilde dat graag en begon enthousiast haar moeder te beschrijven als 
iemand die heel lief is en altijd lacht, ze zegt dat ik flink moet zijn want ze is zelf ook 
altijd flink. Daarbij lachte ze wat verlegen. Toen ik haar vroeg wat voor kleren draagt uw 
moeder, beschreef ze haar moeder in een mooie zondagse jurk met een witte kraag en hoe 
mooi en lief ze er uit zag.  
 
Om haar nog meer contact te laten maken met haar beelden vroeg ik: Hoe groot is uw 
moeder? 
 
Met een dromerige blik in haar ogen begon ze te vertellen: "Mijn moeder is heel groot en 
sterk en ze heeft hele zachte borsten waar ik zo fijn mijn hoofd tegen aan mag leggen." 
 
Ik vroeg haar "als u verdrietig bent hoe kan zij u dan troosten?"  
 
"Dan veegt ze haar handen aan haar schort af en dan mag ik bij haar zitten, dan kruip ik 
helemaal tegen haar aan, en aait ze over mijn haren." 
 
Ondertussen had ik een arm om haar heen geslagen en automatisch ging haar hoofd tegen 
mij aan en aaide ik haar haren en vertelde haar: "het is goed, ik zal voor u zorgen" enz.  
 
Door goed te luisteren, verduidelijking te vragen en naar haar reacties te kijken, werd mij 
haar behoefte duidelijk. 
 
De manier waarop zij reageerde toen ik mijn arm om haar heen sloeg, was voor mij een 
toets of mijn beeld (een kind dat getroost wil worden door haar moeder) overeenkwam 
met haar behoefte. 
 
Na enige tijd, maakte ik ons contact weer voorzichtig los, door langzaam meer afstand te 
nemen. Deze vrouw was de rest van dag opmerkelijk rustig terwijl zij normaal vaak erg 



angstig was. 
 
 
Non-verbaal contact maken 
 
Ten gevolge van dementie kunnen er taalproblemen ontstaan. Sommige mensen raken het 
beeld van de begrippen kwijt en zo ook de betekenis van woorden. Wanneer verbaal 
contact niet meer mogelijk is blijft er altijd nog de mogelijkheid om non-verbaal contact 
te maken. Daarbij maak ik gebruik van al mijn zintuigen om zo veel mogelijk prikkels op 
te kunnen vangen en zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de beleving van die 
ander. Ook hier weer probeer ik een band te creëren door op een subtiel manier te 
spiegelen zodat de ander zich op onbewust niveau begrepen kan voelen. Als die band 
stevig genoeg is, ontstaat er een mogelijkheid deze persoon naar het gewenste doel te 
leiden. 
 
Ik maak daarbij bewust gebruik van mijn innerlijke beelden. Mijn controle of ik op het 
goede spoor zit is onze band. Als mijn interventies niet aan blijken te sluiten bij de 
beleving van de ander, zal deze de band verbreken. Dan is het nodig om een paar stappen 
terug te gaan om deze weer op te bouwen.                                                        
 
Ik probeer mij zoveel mogelijk open te stellen, stel mij kwetsbaar op en probeer die ander 
te accepteren zoals zij zich op dat moment voelt.  
 
Voorbeeld: 
 
Een vrouw van 85 jaar, lijdt aan een dementiesyndroom in een gevorderd stadium, zowel 
het korte- als het lange termijn geheugen zijn aangetast. Deze vrouw had zich al jaren met 
hand en tand verzet tegen het onverbiddelijk voortschrijdend dementiesyndroom.  
 
Zij nam deel aan een opvang voor verpleeghuis geïndiceerde bewoners. Daar gebeurde 
iets waardoor zij er ineens aan herinnerd werd, dat zij daar niet wilde zijn. Ze raakte in 
paniek en wilde meteen weg.  
 
Eerst werd geprobeerd haar op de stoel te houden, toen werd haar belet door de deur te 
gaan, vervolgens werd haar op de gang de weg verschillende keren versperd.  
 
Toen ik erbij gehaald werd stond een verzorgster strijdvaardig met de armen wijd voor de 
buitendeur en mevrouw X. er in alle staten voor.  
 
De verzorgster was ten einde raad en vond dat dit gedrag echt niet meer door de beugel 
kon. Ze vroeg zich af of mevrouw geen kalmerende medicijnen kon krijgen. 
 
(In mijn beelden zag ik een koekjesfabriek, waar onhandelbaar deeg zo werd bewerkt dat 
het netjes in de vormen paste.) Ik werd mij ervan bewust dat ik mij daardoor geïrriteerd 
voelde en stond voor de keuze daar iets mee te doen of mijn aandacht op mevrouw X. te 
richten. Ik koos voor het laatste. 



 
Mevrouw X. was op dat moment geagiteerd, agressief en suïcidaal. Zij maakte wanhopig 
krassende bewegingen over haar hals en polsen en probeerde iedereen die in de buurt 
kwam te krabben of te slaan. Ze stootte moeilijk verstaanbare klanken uit.  
 
Ik schrok van de wanhoop die ik daar zag.                                                         
 
(In mijn beelden zag ik een tot het uiterst getergd dier, ze kon geen kant meer op, ze was 
zo bang, zo bedreigd, dood dat was het enige wat haar kon verlossen. Vreselijke angst, ze 
kon niet begrijpen wat die mensen wilden, paniek.) 
 
Vanuit mijn beeld dat ik van haar situatie had probeerde ik haar begripvol te benaderden. 
Ik vertelde haar hoe afschuwelijk en onmenselijk ik het vond dat zij niet kon gaan en 
staan waar ze wilde. Daarbij besefte ik heel goed dat zij mijn woorden niet kon begrijpen 
maar wel de manier waarop: door mijn houding, gezichtsuitdrukking en de intonatie van 
mijn stem. Daardoor kon zij zich op onbewust niveau begrepen voelen. 
 
(In mijn beelden zag ik haar oren iets mijn kant op draaien.) Ik voelde dat we contact 
hadden. 
 
Ik heb haar geaccepteerd zoals ze zich voelde, door haar boosheid en agressief gedrag 
niet af te keuren of te willen veranderen en geen angst te tonen voor mogelijke klappen of 
weglopen.  
 
Hoewel het mij pijn deed, heb ik mij opengesteld voor haar angst en onzekerheid, haar 
wanhoop.  
 
(Ik zag in mijn beelden, een kat met een kromme rug, dikke staart, haren overeind en alle 
nagels uit. Langzaam maar zeker ontspande de kat iets en ging uiterst behoedzaam zitten, 
mij onafgebroken met haar grote groene angstogen aan kijkend.  
 
(Ik keek in de enorm grote zwarte pupillen, en kwam in een grote zwarte ruimte, zonder 
herkenningspunten, ik zweefde daar door de ruimte, ik voelde mij koud, alleen en 
verloren.) 
 
Voorzichtig mocht ik haar hand aanraken, en sprak op een geruststellende manier tegen 
haar. Na enige tijd ontspande haar hand iets. Haar angstige starende blik werd wat 
zachter.  
 
(Het beeld dat ik had was dat we samen door die zwarte ruimte zweefden, ik nam haar bij 
de hand en leidde haar naar een plaats waar ze met haar voeten op de grond kon staan.) 
 
Zij reageerde met haar ogen op mij, voorzichtig taste zij mijn gezicht af en keek mij voor 
de eerste keer aan. Daarna aaide ze mijn arm en raakte heel zacht mijn gezicht aan. 
Ik mocht voorzichtig mijn arm om haar schouders leggen. Haar uiting van wanhoop 
veranderde in verdriet.  



Na een uitnodigend gebaar liep zij zonder enige dwang met mij mee. Toen ik bij de 
liftdeur op haar stond te wachten, zag ik haar twijfelen, zou ze met mij meegaan of weer 
naar de buitendeur gaan? Plotseling draaide ze weer mijn kant op en liep dreigend op mij 
af, ik voelde angst en de behoefte om mij af te sluiten. Ons contact was verbroken. 
 
(In mijn beelden zag ik mij zelf als huis, met een luik op de hoogte van mijn borst. Ik 
wilde het luik snel dicht doen. Toen ik zag hoe ze weer begon te zweven, besloot ik het 
luik open te laten en gooide een lijn uit waar ze zich langs kon laten leiden.) 
 
Op het moment dat zij mij weer aankeek, was er meteen weer contact en veranderde zij 
van het ene op het andere moment. 
 
Ik zag in haar ogen herkenning, misschien zelfs opluchting. 
 
Ze liet zich naar haar kamer brengen en viel uitgeput in slaap. 
 
 
Imaginatie en begeleiding van familie 
 
Ik probeer mij met respect open te stellen voor de ander en goed te luisteren wat die te 
vertellen heeft. Daardoor zijn er vele momenten waar ik op in kan haken om eventueel 
onderliggende emoties bespreekbaar te maken. Daarbij gebruik makend van imaginatie.  
 
Voorbeeld:  
 
Een familie beklaagde zich over het feit dat moeders jurk niet goed zat, een vuil kopje op 
tafel stond, enz.  
 
Na begrip getoond te hebben voor hun ongenoegen, heb ik gevraagd wat zij dachten en 
welk gevoel zij hadden hun moeder zo aan te treffen. Ook vroeg ik hen of ze daar een 
beeld bij hadden.  
 
Ze vertelde dat zij moeder altijd beloofd hadden voor haar te zorgen. Toen dat te zwaar 
werd, moest moeder naar een verzorgingshuis. 
 
Een dochter gaf als beeld:  
 
"Ik zie een plant waar ik altijd heel blij mee geweest ben. Toen hij niet mooi meer was, 
wilde ik hem niet meer in de kamer hebben. Omdat hij nog niet dood was kon ik het niet 
over mijn hart verkrijgen hem te weggooien. Hij werd verbannen naar een donker hoekje 
in de logeerkamer, ik keek er niet meer naar om. Enkele weken later was hij dood en heb 
ik hem weggegooid". 
 
Zij werden zich ervan bewust hoe moeilijk het voor hen was om moeder zo achteruit te 
zien gaan. En zij raakte met elkaar in gesprek over hun schuldgevoel als kinderen te kort 
te schieten. Op deze manier kon ik voorkomen dat wij in de strijd raakten of hun moeder 



al dan niet goed verzorgd werd. De familie voelde zich gehoord en ik had meer begrip 
voor hun kritiek en zo konden we samen afspraken maken. 
 
 
Imaginatie met familie 
 
Soms is het voor familieleden moeilijk zich voor te stellen hoe het voelt om de omgeving 
niet te herkennen. Daardoor kunnen spanningen ontstaan, familieleden hebben soms het 
gevoel dat ze door hun vader of moeder voor de gek gehouden worden of niet welkom 
zijn. Dit komt vaak de relatie niet ten goede. Dan nodig ik die familie wel eens uit voor 
een imaginair reisje, met als doel om het gedrag van de desbetreffende ouder wat beter te 
kunnen begrijpen.  
 
Voorbeeld: 
 
Stel je voor, je zit in de trein onderweg naar je ouders. Zij zijn op vakantie in een deel 
van het land waar je nog nooit geweest bent en zelfs nog nooit van gehoord hebt.  
 
Je stapt uit bij een onbekend station. Je hebt geen flauw idee waar je bent. Je kijkt om je 
heen maar je kunt nergens een herkenningspunt vinden.  
 
Hoe voelt dat? 
 
Alle andere passagiers zijn inmiddels vertrokken en je staat alleen op het perron.  
 
Je zoekt in je tas naar het adres en telefoonnummer, vergeefs. 
 
Als je eindelijk mensen ziet vraag je hen het adres van je ouders.  
 
Men schijnt je niet te begrijpen. Iemand glimlacht vriendelijk, klopt je op de schouder en 
loopt door.  
 
Hoe voelt dat?  
 
Een ander zegt, ben je mal je hoeft helemaal niet naar je ouders, je blijft fijn bij ons, ga 
maar lekker zitten dan krijgt je een heerlijk kopje thee.  
 
Maar je wilt helemaal geen thee, je wilt naar je ouders.  
 
Zo maak ik voor de familie een verhaal toegeschreven op de situatie van hun vader of 
moeder.  
 
Bijvoorbeeld wanneer het gaat om iemand die slecht hoort, laat ik een trein langs 
denderen op het moment dat er wat gezegd wordt. Gaat het om iemand die de woorden 
niet meer begrijpt, wordt men aangesproken in een vreemde taal. Gaat het om iemand die 
de juiste woorden niet kan vinden, blijkt men geen stem te hebben. De woorden zitten 



wel in het hoofd maar komen niet naar buiten.  
 
Bij iemand die slecht ziet is de verlichting misschien wel heel erg slecht enz. 
 
 
 
Sjanie Wortman-Slegh   
 
Krimweg 105 
7351 A.W Hoenderloo. 
tel: 055-3782807 
 
 
Ik heb ruim 24 jaar gewerkt als verpleegkundige in allerlei functies in verschillende 
settingen. 
Ik studeerde psych-sociaalwerk aan de SPSO te Utrecht, Imaginatietherapie aan de  
School voor Imaginatie te Amsterdam en hypnotherapeut aan de NAP te Amsterdam. 
 
In januari 1998 ben ik begonnen met een eigen praktijk. Ik werk nu vooral met mensen 
met eetstoornissen, mensen met angsten en fobieën en identiteitstoornissen en met 
mensen met lichamelijke klachten b.v. chronische pijnklachten, kanker of ander ernstige 
ziekte 


