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Inleiding
Iedereen heeft voorleeservaringen. Iedereen is ooit voorgelezen of heeft zelf
voorgelezen. Iedereen, behalve mensen met ernstige meervoudige beperkin
gen. Die worden niet of nauwelijks voorgelezen. Vaak omdat we denken dat
zij een voorleesverhaal niet zouden kunnen begrijpen.
Nee, een gewoon verhaal misschien niet. Maar een persoonlijk verhaal – een
verhaal dat voor jou gemaakt is, helemaal van jou is – dát herkennen zij vaak
wel. Zeker als bij het voorlezen van het verhaal steeds dezelfde voorwerpen
getoond worden, die hun zintuigen prikkelen. Zelfs als ze het niet helemaal
begrijpen, beleven ze wel van alles als zo’n verhaal aan ze wordt voorgelezen.
Sinds 2007 is het onze missie om voorlezen aan deze groep mensen én aan
mensen met (een verstandelijke beperking en) dementie te bevorderen.
Wij ontwikkelden daarvoor een eigen werkwijze, waarmee familieleden en
begeleiders zelf speciale voorleesboeken kunnen maken. We noemden deze
werkwijze, die gebaseerd is op multisensory storytelling, Voorlezenplus® en
de speciale boeken Voorlezenplusboeken. Inmiddels hebben wij ongeveer
tachtig persoonlijke boeken gemaakt, een bibliotheek ingericht, tientallen
workshops Voorlezenplusboek Maken &Voorlezen gegeven en vele
presentaties verzorgd. Ook deden we onderzoek naar de effectiviteit van de
werkwijze.
Ter gelegenheid van de oprichting van onze Stichting Voorlezenplus®
maakten we dit informatieve en hopelijk inspirerende boek. Wij willen
hiermee familieleden, vrienden en begeleiders van mensen uit de doelgroep
informeren over Voorlezenplus. Natuurlijk hopen we dat ze zo enthousiast
worden, dat ze een workshop gaan volgen om zelf een Voorlezenplusboek te
maken. Voor wie al eerder een Voorlezenplusboek maakte, biedt dit boek
interessante achtergrondgegevens en handige tips voor het gebruik van
Voorlezenplusboeken.
Maar het allerbelangrijkste doel blijft voor ons dat er meer wordt
voorgelezen aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen en aan
mensen met (een verstandelijke beperking en) dementie. Dat onze werkwijze
en dit boek hieraan mogen bijdragen.
Nelleke Boer en Carla Wikkerman
Amsterdam/Leiden, december 2015
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Voorlezen-plus?
Een Voorlezenplusboek is een persoonlijk boek, op maat gemaakt voor één
persoon: de luisteraar. Het boek bestaat uit een kort en persoonlijk verhaal.
Daarbij horen zintuiglijke prikkels ofwel voorwerpen die je kunt zien, voelen,
horen, proeven of ruiken.
Hoe ziet een Voorlezen-plus-boek eruit?
Een Voorlezenplusboek is een grote rode koffer met een handvat. Op de
koffer staat de titel van het boek; ook zit er een afneembaar voorwerp op, dat
symbool staat voor het verhaal. In hoofdstuk 6 zie je verschillende voorbeel
den van Voorlezenplusboeken.
Het verhaal in een Voorlezenplusboek bestaat uit maximaal zeven
pagina’s. Die pagina’s worden gemaakt van stevig wit karton. Ze zijn genum
merd en zitten los in de koffer. Bij elke pagina hoort een voorwerp dat één of
meer zintuigen stimuleert.
Een grote rode koffer met een handvat

Een losse pagina met een voorwerp op karton
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De tekst op elke pagina is kort en bestaat uit vier onderdelen, bijvoorbeeld zo:
+ beschrijving van het voorwerp
> paardenhaar in staart
+ zin uit het verhaal
> ‘Nu aait Nezjin het paard.’
+ beschrijving van wat de voorlezer doet > laat staart van paardenhaar voelen
+ zin om contact te maken
> “Voel je dat, Nezjin?”
Waar gaat een Voorlezen-plus-boek over?
Het verhaal gaat altijd over de luisteraar en over een onderwerp waar die
luisteraar in geïnteresseerd is. Het zijn persoonlijke verhalen, heel herken
baar voor de luisteraar omdat ze gaan over een eigen ervaring, van vroeger of
van nu.
Doel van het verhaal is contact maken, via het ritueel van voorlezen.
De sfeer, de individuele aandacht, het persoonlijke contact, de rust en de
herkenning van het verhaal zorgen er samen voor dat Voorlezenplus een
plezierige activiteit is voor de luisteraar én de voorlezer.
Soms heeft het verhaal ook andere doelen. Bijvoorbeeld het herbeleven
van ervaringen van vroeger, om de herinnering te stimuleren. Of er is een
leerdoel voor de luisteraar: leren om even te wachten, leren om je handen
te gebruiken.
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Zintuigen stimuleren,
hoe werkt dat?

Voor wie is Voorlezen-plus geschikt?
Voorlezenplus is in eerste instantie bedacht voor mensen met ernstige
meervoudige beperkingen: verstandelijk, lichamelijk en/of zintuiglijk.
We hebben inmiddels ontdekt dat Voorlezenplus ook goed werkt voor
mensen met een verstandelijke beperking en dementie. En wellicht zijn er
meer mensen waar Voorlezenplus geschikt voor is, zoals mensen met alleen
dementie of mensen met een verstandelijke beperking en complex gedrag.

Voorlezen-plus maakt gebruik van voorwerpen die de zintuigen stimuleren: een
zachte handdoek, een badeendje, een
parfumflesje. Het zijn altijd voorwerpen
die passen bij het verhaal én passen bij
de luisteraar. De voorwerpen trekken zijn
of haar aandacht; door het steeds zien,
horen, ruiken, proeven of voelen groeit
ook de herkenning. De combinatie
‘verhaal + voorwerpen’ is belangrijk, de
zintuiglijke stimulering van de voorwerpen werkt daardoor beter.

Nezjin kijkt naar de staart van het paard

Waarom PLUS?
“Het medium Voorlezen-plus
is wat mij betreft een
verdieping en een verrijking in
de omgang met cliënten,
vooral cliënten met wie het
moeilijk is contact te maken.”

Wie maakt het boek?
Een Voorlezenplusboek wordt gemaakt door mensen die de persoon voor
wie het boek gemaakt wordt goed kennen. Meestal zijn dat familieleden en
begeleiders, soms ook vrienden, vrijwilligers of therapeuten. Zij werken bij
voorkeur samen aan een Voorlezenplusboek. Iedereen heeft namelijk een
eigen beeld van de persoon, heeft eigen ervaringen met hem of haar. Daarmee
kunnen ze elkaar goed aanvullen.

Deelnemer workshop Noordwijkerduin

Hoe wordt het boek gemaakt?
De boeken komen tot stand tijdens workshops van Stichting Voorlezenplus®.
In drie bijeenkomsten worden de deelnemers begeleid bij het maken van een
boek. Dat begint met samen analyseren: wie is deze man, deze vrouw, dit
kind? Wat is de essentie waar het boek over moet gaan?
In hoofdstukken 3 en 4 wordt de inhoud van de workshops uitgebreid
beschreven.

Moeder van Liss presenteert haar verhaal

Hoe lees je een Voorlezen-plus-boek voor?
Het voorlezen gebeurt altijd op dezelfde manier. Langzaam worden de bladen
een voor een voorgelezen, altijd in dezelfde volgorde. De voorlezer gebruikt
veel intonatie en zegt altijd dezelfde vaste zinnetjes.
Interactie is een belangrijk onderdeel. De voorlezer moedigt de luisteraar
aan de voorwerpen te ‘beleven’: te zien, voelen, horen, ruiken of proeven,
afhankelijk van wat de luisteraar kan.
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PLUS laat zien dat het om meer gaat dan
gewoon een verhaal voorlezen. Het gaat
om een persoonlijk en helemaal op maat
gemaakt verhaal, waar persoonlijke
voorwerpen bij horen die de zintuigen
stimuleren.
PLUS maakt ook duidelijk dat het om
meer gaat dan naar een verhaal luisteren.
Voor mensen met ernstige meervoudige
beperkingen biedt het beleving: steeds je
eigen verhaal kunnen ervaren. Zélfs als
het feitelijke verhaal grotendeels aan je
voorbijgaat, ervaar je de sfeer en geniet
je toch van het persoonlijke contact
tijdens het voorlezen.
Het samen werken aan een boek is een
PLUS, omdat het heel inspirerend is voor
familieleden en begeleiders. Zij wisselen
daarbij namelijk veel meer informatie
met elkaar uit dan normaal. Na afloop
weet iedereen meer over de persoon
waarvoor het boek is gemaakt én meer
van elkaar.
Dat voorlezer en luisteraar elkaar beter
leren kennen door het maken en het
voorlezen van een Voorlezen-plus-boek is
ook een grote PLUS.

Colette begint met het voorlezen aan Robert

Mariska leest voor
aan Hanneke
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6
Selectie
Voorlezen-plus-boeken
In dit hoofdstuk presenteren we een
aantal van de Voorlezen-plus-boeken
die in de loop der jaren zijn gemaakt.
Steeds met een korte aanduiding van
het doel van het boek, of van het
‘verhaal achter het verhaal’.
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Martijn gaat wandelen
1 Voorwerp: Bodywarmer
Hoi Martijn, we gaan vertrekken,
Zullen we je jas aantrekken?
(voorlezer laat Martijn jas voelen)
VOEL JE JE JAS MARTIJN?
2 Voorwerp: Praatknop met carillongeluid
We wandelen naar de boerderij,
Het carillon speelt, dat maakt ons blij!
(voorlezer drukt samen met Martijn op praatknop)
HOOR JE DE KLOKKEN, MARTIJN?
3 Voorwerp: Paardenstaart
Het paard huppelt in de wei,
En zwaait met zijn staart, kun je er bij?
(voorlezer laat Martijn staart voelen)
PAK MAAR MARTIJN!
4 Voorwerp: Hond
Daar komt de boer, hij gaat het gras maaien,
Martijn mag zijn hond aaien
(voorlezer laat Martijn de hond voelen)
AAI, AAI, LIEVE HOND!
5 Voorwerp: Waaier
Dan wandelt Martijn weer door,
Er is wel veel wind hoor!
(voorlezer wappert met de waaier)
VOEL JE DE WIND, MARTIJN?
6 Voorwerp: Regenbuis
Het regent, dat is niet pluis,
We gaan weer snel naar huis
(voorlezer laat Martijn regenbuis horen)
HOOR JE DE REGEN, MARTIJN?
7 Voorwerp: Fleecedeken
Kom maar binnen, de deken op je arm
Thuis is het lekker warm!
(voorlezer legt fleecedeken over Martijn)
DAG MARTIJN!
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Als je de rode knop
indrukt, hoor je het
carillon uit het dorp
van Martijn.
61
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“Zo leest iedereen wat, de een dit, de ander dat”
(vrij naar Martinus Nijhoff)
Mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) lezen
zelf niet, maar ze worden ook vrijwel nooit voorgelezen. Dat
ontdekten Carla Wikkerman en Nelleke Boer toen zij in 2007
in aanraking kwamen met multi-sensory storytelling. Dit is
een speciale manier van voorlezen waarbij naast een
verhaaltekst gebruik gemaakt wordt van voorwerpen die je
kunt zien, voelen, horen, proeven of ruiken.
Carla en Nelleke ontwikkelden vanuit multi-sensory
storytelling hun eigen werkwijze Voorlezen-plus® en maakten
daarmee speciale Voorlezen-plus-boeken voor mensen met
EMB. Een Voorlezen-plus-boek is een persoonlijk boek,
helemaal op maat gemaakt voor één persoon.
In de jaren erna gaven ze veel workshops Voorlezen-plusboek Maken & Voorlezen, voor familieleden, vrienden,
vrijwilligers en begeleiders van mensen met EMB. Ze
ontdekten dat Voorlezen-plus-boeken ook heel geschikt zijn
voor mensen met (een verstandelijke beperking en) dementie.
Dit boek bevat een handzame beschrijving van de werkwijze
Voorlezen-plus®. Het vertelt kort en bondig: zó ziet een
Voorlezen-plus-boek eruit, zó wordt het gemaakt en zó lees je
het voor. Bovendien staan er in dit boek veel voorbeelden van
de unieke Voorlezen-plus-boeken die inmiddels zijn gemaakt.
Dit is een boeiend en inspirerend boek voor alle
familieleden, vrienden, vrijwilligers en begeleiders die met de
Voorlezen-plus-boeken werken. Daarnaast biedt het
interessant studie- en documentatiemateriaal voor docenten
en studenten van zorgopleidingen.

VOORLEZEN -PLUS®
ISBN/EAN 978-90-9029440-7

Carla Wikkerman
Nelleke Boer

