Theatervoorstelling Familiefabels

Grappige typetjes
brengen dialoog op gang
Theatervoorstelling Familiefabels laat zien hoe familieleden de zorg kunnen
beleven. Herkenbare scènes met grappige typetjes stimuleren gesprekken over
familieparticipatie. ‘Activiteitenbegeleiders kunnen een belangrijke rol spelen bij
het verbeteren van de samenwerking met de naasten van bewoners of cliënten.’

A

ls activiteitenbegeleider of medewerker van
een dagbesteding heb
je regelmatig contact
met naasten van
bewoners en cliënten. Familieleden
willen meer informatie en uitleg van
zorgprofessionals dan vroeger.
Daarnaast vragen zorgorganisaties
familie steeds vaker mee te helpen.
Kortom, het contact tussen familie
en zorgprofessionals is toegenomen.
Maar dat contact is niet altijd
optimaal, vooral omdat beide
groepen elkaar niet altijd begrijpen.
Om de samenwerking te verbeteren
bedachten Yvonne de Jong, expert
Familieparticipatie bij kennisinstituut Vilans, en haar collega Theo
Royers de interactieve theatervoorstelling Familiefabels. Het publiek
krijgt een lach, een dialoog en
praktische handvatten aangeboden.

Kwartjes
Na het zien van de voorstelling vallen
veel kwartjes, ook bij activiteitenbegeleiders, zegt Yvonne. ‘Bijvoorbeeld dat
sommige kinderen niet langskomen
bij hun ouders omdat ze zich geen
raad weten met de situatie. En dus
niet omdat ze geen tijd vrij willen
maken, wat zorgprofessionals mis36 OKTOBER 2017
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schien denken. Als ze dat weten
kunnen activiteitenbegeleiders een
heel belangrijke rol hebben.’
In de voorstelling maakt onder andere
typetje Jaap dit duidelijk. Jaap is de
zoon van een boer. De vader van Jaap
woont in een verpleeghuis of krijgt
thuiszorg, afhankelijk van het publiek
dat komt kijken. Jaap gaat niet naar
zijn vader toe, en uiteindelijk blijkt
waarom. Boeren en boerenzonen
praten al niet zo veel met elkaar, en

Spiegel
De theatervoorstelling Familiefabels
werkt als een spiegel. De volgorde is
altijd: eerst zien wat er gebeurt in de
zorg en dan een dialoog met het
publiek over wat opvalt. Yvonne
speelt bij elke voorstelling zeven of
acht typetjes. Ze begint bij elk typetje
met een grappige scène, zodat het ijs
breekt. De bedoeling is dat het
publiek zo actief mogelijk meedenkt.
Nadat een typetje heeft laten zien

‘Wij merken dat de combinatie van theater en
dialoog veel mensen raakt’
Jaap zou niet weten wat hij tegen zijn
vader zou moeten zeggen. Dus komt
hij maar helemaal niet, bang als hij is
voor moeilijke momenten. ‘Dat is
precies een situatie waarbij de
ervaring van een activiteitenbegeleider zo waardevol is’, benadrukt
Yvonne. ‘Een activiteitenbegeleider
kent namelijk heel veel manieren om
tijd met iemand door te brengen. Jaap
hoeft niet te praten, misschien is er
wel een tuin waar hij en zijn vader
samen in kunnen werken.’

wat het meemaakt, gaat Theo in
gesprek met het publiek. Hij vraagt
de mensen in de zaal wat ze herkennen in een scène, hoe ze daar zelf
mee om zouden gaan en wat ze
moeilijk vinden. ‘Theo en ik merken
dat deze combinatie van theater en
dialoog veel mensen raakt’, zegt
Yvonne. ‘Al tijdens het spelen zeggen
bezoekers tegen elkaar dat ze
herkennen wat ze zien. En als Theo
aan het woord komt, proeven we veel
bereidheid om te werken aan het

In Familiefabels worden herkenbare situaties uit de zorg nagespeeld.

contact met familieleden. Ons spel
en onze vragen over de typetjes
stimuleren het publiek na te denken
over vragen rondom familieparticipatie. Dat zeggen de bezoekers vaak
zelf.’
Een typetje dat veel herkenning
oproept is Henriëtte. Zij vertegenwoordigt de fabel van de lastige
familie. Henriëtte is een pittige dame.

De theatervoorstelling Familiefabels
wordt op maat gemaakt. De
voorstelling duurt ongeveer twee
uur, inclusief nagesprek waarin
praktische handreikingen
gegeven worden. De
zorgorganisatie stelt de ruimte en
de stoelen beschikbaar. De
voorstelling kost € 1.750,- inclusief
reiskosten en btw. Bij twee
voorstellingen op een dag wordt
er € 750,- korting gegeven op de
tweede voorstelling. Meer informatie:
www.vilans.nl (zoek op familiefabels).

Het typetje Henriëtte vertegenwoordigt de fabel van
de lastige familie
Ze is directrice van een basisschool.
Haar vader woont in een verpleeghuis
en ze stapt regelmatig op de zorgpro-

fessionals af met vragen en meningen. Maar is Henriëtte een lastig
familielid of een betrokken familielid
in een lastige situatie?
Wat ze doet is in ieder geval herkenbaar. ‘Wij hebben ook zo’n Henriëtte’,
klinkt het vaak uit de zaal, zegt
Yvonne. ‘Het mooie aan deze voorstelling is dat wij kunnen laten zien hoe
iemand als Henriëtte zich kan voelen.
Hoe hard ze werkt, hoeveel zorgen ze
zich maakt om haar vader. Dat zie je
meestal niet aan de persoon. Maar
begrijpen hoe familieleden het
beleven als hun naaste zorg krijgt is
wel heel belangrijk. Net zoals het
belangrijk is dat jij je keuzes als
activiteitenbegeleider aan de familie
uitlegt. Meer begrip voor elkaar maakt
betere zorg mogelijk.’
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Hoe ga je als zorgprofessional om met een veeleisend familielid?

Wees uitnodigend
Een partner vertelde tijdens een
voorstelling een verhaal dat duidelijk
maakt wat activiteitenbegeleiders
voor familieleden kunnen betekenen
als ze hen beter begrijpen. Yvonne:
‘Die mevrouw zei: het is prettig dat we
een overzichtelijke medische rapportage krijgen, maar wat mijn man niet
meer kan weten we nu wel. We weten
ook echt wel dat hij hier goed verschoond wordt. Maar we willen zo
graag weten hoe zijn dag was. Waar
heeft hij de afgelopen week van
genoten? Die vraag houdt veel
familieleden bezig. Dus wees uitnodigend, maak je activiteitenplannen zo
veel mogelijk samen met de familie
en houd hen regelmatig op de hoogte.’
Je zou bijvoorbeeld informatie over
activiteiten op een digitaal platform
zoals Familienet kunnen plaatsen. Via
www.familienet.nl kun je voor iedere
bewoner of cliënt een veilige persoonlijke pagina aanmaken. De bedoeling
van Familiefabels is dat het publiek
ook daadwerkelijk praktische handreikingen krijgt en daarmee aan de slag
gaat.

Wederzijdse verwachtingen
Waar veel misverstanden over
bestaan zijn de wederzijdse verwachtingen, zegt Yvonne. ‘Wat mag de
organisatie verwachten van de familie
en andersom? Vraag bij het eerste
38 OKTOBER 2017
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gesprek wat naasten verwachten en
leg uit wat jij wel en niet kunt doen.
Dat overleg is niet af na het eerste
gesprek, blijf praten over wat je ziet
en over hoe de familie veranderingen
beleeft. Een dochter weet misschien
dat haar vader zich altijd graag netjes
kleedt. Maar er kan een moment
komen dat het voor hem prettiger is
om een makkelijke broek te dragen.
Als je de dochter niet bij die afweging
betrekt, kan dat verkeerd overkomen.’

Het bespreken van wederzijdse verwachtingen i

Ook kunnen sommige mensen het
idee hebben dat zorgprofessionals
meegaan naar afspraken in het
ziekenhuis of bij de tandarts. Als je
daar niet de gelegenheid voor hebt,
leg dat dan meteen bij het eerste
gesprek uit, benadrukt Yvonne.
Thema’s zoals het bespreken van
wederzijdse verwachtingen lopen als
een rode draad door de voorstelling.
Hoe je familieleden bijvoorbeeld bij
activiteiten kunt betrekken is ook zo’n

‘Ik heb geleerd dat je sommige familieleden
echt bij de hand moet nemen’
Morwenna Coleo is medewerkster bij de dagbesteding in woonzorgcentrum
Nijevelt, een locatie van De Waalboog. Zij vond het heel inspirerend om de
voorstelling Familiefabels te zien.
‘Sommige typetjes zijn me heel goed bijgebleven. Bijvoorbeeld de boerenzoon
die liever niet naar zijn vader gaat omdat hij niet weet wat hij zou moeten zeggen.
Daar heb ik van geleerd dat je sommige mensen echt bij de hand moet nemen.
Dat je beter moet uitleggen wat ze kunnen doen als ze bij hun vader of moeder
zijn. Natuurlijk proberen we dat al zo goed mogelijk, maar de voorstelling raakte
me en daardoor vraag ik nu nog vaker wat ze graag met hun naasten doen. Ik zag
ook dat sommige familieleden niet weten wat ze wel en niet mogen. Mogen ze
wel keukenkastjes opendoen als ze op bezoek komen? Vinden wij het wel fijn als
ze meehelpen met een activiteit of de lunch? Activiteitenbegeleiders en andere
zorgprofessionals zijn doeners. Dat is denk ik heel goed, maar het kan er ook voor
zorgen dat familie minder snel geneigd is hulp aan te bieden. Misschien zouden
we vaker kunnen zeggen hoe blij we zijn als familie meehelpt. Dat gevoel houd ik
over aan de voorstelling en dat helpt me zeker bij mijn werk.’

is erg belangrijk.

Na de voorstelling gaan de acteurs met het publiek in gesprek.

thema. Yvonne adviseert activiteitenbegeleiders om niet alleen te vragen
wat de eerste of tweede contactpersoon kan doen. ‘Misschien kunnen en
willen andere mensen in de familie
veel meer betekenen dan je vermoedt.
Ook daarom is het zo belangrijk om
elkaar echt te leren kennen. Dus vraag
niet alleen aan de cliënt of bewoner
welke hobby’s hij heeft en wat hij
graag doet en kan, maar stel diezelfde
vragen aan de familieleden. Wees zo
open mogelijk. Maak echt contact, stel
vragen, laat stiltes vallen zodat
iemand tijd krijgt om zijn verhaal te
doen.’ Contact maken met familieleden kan voor henzelf, voor hun naaste
én voor andere mensen waardevol
zijn. ‘Activiteitenbegeleiders vertellen
me bijvoorbeeld dat een kleinzoon of
een neef van een bewoner gitaar komt
spelen. Het hoeft dus niet atijd de
partner of een kind te zijn van de
bewoner of cliënt die je bij activiteiten
betrekt. Als familieleden die jij als eersten spreekt niet weten wat anderen
willen doen, vraag ze dan in ieder
geval om dit na te vragen’, adviseert
Yvonne. ‘Zo kunnen heel leuke
activiteiten ontstaan, waar meerdere
bewoners plezier aan kunnen beleven.’

Het zwarte schaap
Voordat Yvonne en Theo Familiefabels
komen spelen, gaan ze in gesprek met

de zorgorganisatie om te overleggen hoe
de voorstelling op maat gemaakt kan
worden. Daarbij gaan ze uit van
praktijksituaties in de organisatie. Die
praktijksituaties gebruiken Yvonne en
Theo om zo goed mogelijk aan te
sluiten bij actuele vragen. ‘Zo is een
nieuw typetje ontstaan: het zwarte
schaap. In sommige families zijn de
verhoudingen verstoord. We merkten
dat het voor zorgprofessionals lastig kan
zijn om daarmee om te gaan. Bijvoorbeeld als een van de dochters geen goed
contact heeft met haar zussen. Benader
je iemand dan toch en zo ja, hoe doe je
dat? Over dit soort vragen willen we

Breed publiek
Zo veel mogelijk verschillende
mensen in de zaal is het beste voor
het verbeteren van familieparticipatie,
zegt Yvonne. ‘Als familieleden van
cliënten of bewoners kunnen meekijken, voelen zij ook die herkenning en
kun je makkelijker over de ervaringen
in gesprek gaan. Natuurlijk is het
helemaal fijn als cliënten of bewoners
die dat kunnen en willen zelf in het
publiek zitten. Dat was zo in sommige
verpleeghuizen, bewoners zaten in
hun zondagse pak op rij 1. Hartverwarmend en heel goed voor het
kweken van begrip. En we hopen altijd

‘Meer begrip voor elkaar maakt betere zorg
mogelijk’
graag een gesprek op gang brengen.’
Yvonne en Theo spelen ook typetjes
die laten zien hoe mensen met een
andere culturele achtergrond de zorg
ervaren. Yvonne heeft bijvoorbeeld
iemand van Indische afkomst gespeeld.
‘Mede omdat het daar nog meer in de
cultuur zit om als familie voor elkaar
te zorgen. Hoe houd je daar zo goed
mogelijk rekening mee? Dat is ook een
vraag waar je betere antwoorden op
krijgt als je eerst met eigen ogen ziet
wat de ervaringen kunnen zijn.’

dat ook managers en bestuurders
naar de voorstelling komen. Want
activiteitenbegeleiders en andere
zorgprofessionals moeten wel van
hogerhand de mogelijkheden krijgen
om vaker te overleggen en ervaringen
te delen met familie. Ook bij leidinggevenden is meer bewustwording
nodig. We denken dat Henriëtte, Jaap
en de anderen ze een duwtje kunnen
geven.’
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