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Titel 

‘Verhalen tafel’ 
 

Trefwoorden 

Verhalen tafel, eenzaamheid. 

 

 

Abstract 

In een woonzorgcentrum in Amsterdam werd het idee geboren van de verhalentafel. Het is 

een tafel waarin 6 beeldschermen zijn verwerkt. Op deze beeldschermen zijn oude beelden 

te zien, afbeeldingen van vroeger en liedjes uit de oude tijd. De insteek is dat alle 6 de 

beeldschermen hetzelfde beeld laten zien. Het effect van dit gezamenlijk naar de beelden 

kijken is dat de mensen achter de beeldschermen makkelijk een gesprek met elkaar kunnen 

aanknopen (Nieuwsteeg, Osté, Horn, & Knipscheer, 2005). 

 

Index 

 

Analysis 

 

‘Voor het effectonderzoek werden bewoners op vrijwillige basis verdeeld over twee groepen; 

een groep die aan de bijeenkomsten van de Verhalentafel ging deelnemen (experimentele 

groep) en een groep die dit niet zou doen (controlegroep). Deelnemers uit de experimentele 

groep participeerden wekelijks in een Verhalentafelsessie. Vóór en na deze zestien weken 

van gebruik van de Verhalentafel, zijn bij beide groepen metingen verricht. Uitkomsten op 

deze metingen (effectmaten) werden met elkaar vergeleken. In totaal waren 181 mensen 

bereid om deel te nemen aan het effectonderzoek waarvan er uiteindelijk 123 ook de nameting 

hebben afgerond. Het onderzoek heeft in totaal dertien maanden in beslag genomen en vond 

plaats in de periode van januari 2004 tot februari 2005.  

 

Belangrijkste uitkomsten van het effectonderzoek zijn: 

 

- Er zijn aanwijzingen dat deelname van eenzame ouderen aan de Verhalentafelsessies 

hun gevoelens van eenzaamheid doet verminderen. Frequentie van deelname vergroot 

dit effect. 

- Frequente deelname aan de Verhalentafel lijkt een positieve invloed te hebben op de 

gevoelens van depressiviteit onder deelnemers die bij aanvang van het onderzoek 

depressief waren. Bij frequente deelname is uitgegaan van een aanwezigheid van 

tenminste 70% van de bijeenkomsten. 

- Frequente deelname aan de bijeenkomsten met de Verhalentafel leidt tot een verbeterd 

gevoel van controle over het leven. Dit geldt wel alleen voor de mensen die bij aanvang 

het gevoel hebben weinig controle te hebben over het leven. 

- Het zelfvertrouwen van deelnemers aan de Verhalentafel neemt toe, wanneer dit bij 

aanvang laag is en wanneer men frequent heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten. 

- Deelname aan de Verhalentafel heeft geen aantoonbare invloed op het cognitief 

functioneren en op het aantal en de frequentie van sociale contacten. 
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De resultaten van de belevingsvragenlijst. De vragenlijst is door deelnemers zelf ingevuld en 

behandeld onderwerpen als: wijze van gebruik, ervaringen onder deelnemers en 

gebruikerstevredenheid. 

 

- Deelnemers vinden de Verhalentafel een goede manier om met mensen in contact te 

komen en men leert elkaar beter kennen.  

- De Verhalentafel wordt voornamelijk groepsgewijs gebruikt en duidelijk minder op 

individuele basis. 

- De gebruikerstevredenheid van de Verhalentafel wordt, ondanks de technische storingen, 

hooggewaardeerd. 

- De bijeenkomsten met de Verhalentafel worden als plezierig en sfeervol ervaren, maar 

voor een deel van de mensen blijkt er wel een punt van verzadiging op te treden 

gedurende de interventieperiode. 

 

De bevindingen van het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek; de interviews met 

deelnemers (8) en personeel (12). 

- De Verhalentafel leidde tot betere contacten tussen bewoners onderling, en ook tot betere 

contacten tussen bewoners en personeel. De contacten bleven wel voornamelijk beperkt 

tot (toevallige) ontmoetingen in openbare ruimten van de instellingen. 

- De Verhalentafel is een goede manier om herinneringen op te roepen en in het algemeen 

vinden deelnemers het ook leuk om herinneringen op te halen.De Verhalentafel wordt 

door personeel gewaardeerd en als een verrijking van het activiteitenaanbod gezien; de 

tafel werkt prettig, is gebruiksvriendelijk en er is makkelijk een activiteit mee te 

organiseren.Begeleiders onderscheiden drie soorten functies van de Verhalentafel: 

vermaak, sociaal contact en het ophalen van herinneringen. 

- Begeleiders zien ook goede mogelijkheden om de Verhalentafel in te zetten bij andere 

doelgroepen, waaronder (klein)kinderen in combinatie met hun (groot)ouders en 

bewoners van psychogeriatrische afdelingen. Door begeleiders en personeel werd veel 

waarde gehecht aan het aanbieden van de Verhalentafel als een begeleide activiteit, 

onder andere vanwege de toelichting op de wijze van gebruik, voor het aanbieden van 

structuur tijdens de activiteit, en het stimuleren van bijdragen (verhalen vertellen) door de 

deelnemers. 

- Belemmerende factoren bij het gebruik van de Verhalentafel waren: technische storingen, 

verkeerde locatie van de Verhalentafel, onvoldoende variatie in het aanbod van 

fragmenten. 

 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan voor optimaal 

gebruik van de Verhalentafel en toekomstig onderzoek.  

Aanbevelingen voor gebruik hebben vooral betrekking op het functioneren van de 

Verhalentafel en de invulling van de activiteit.  

Het technisch functioneren van de Verhalentafel dient gewaarborgd te zijn. Hoewel sommige 

ouderen goed in staat zijn de Verhalentafel zelfstandig te bedienen, wordt aanbevolen om de 

Verhalentafel óók onder begeleiding aan te blijven bieden. Inbedding van de Verhalentafel in 

het activiteitenaanbod zou dit kunnen waarborgen. Begeleiders gaven en kregen adviezen 

voor de voorbereiding en het uitvoeren van de Verhalentafelsessies. Een uitgebreid 

naslagwerk waarin dit soort informatie is opgenomen, zou een waardevolle bijdrage kunnen 

leveren aan optimaal gebruik van de Verhalentafel (Nieuwsteeg, Osté, Horn, & Knipscheer, 

2005).’ 
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Abstract 

The idea of the story table was born in a residential care center in Amsterdam. It is a table in 

which 6 screens are incorporated. Old screens, pictures from the past and songs from the old 

days can be seen on these screens. The approach is that all 6 displays show the same 

image. The effect of jointly looking at the images is that people behind the screens can easily 

start a conversation with each other (Latesteg, Osté, Horn, & Knipscheer, 2005). 

 

Index 

 

Analysis 

 

"For the impact study, residents were divided into two groups on a voluntary basis; a group 

that started to participate in the meetings of the Storytable (experimental group) and a group 

that would not do this (control group). Participants from the experimental group participated 

weekly in a Storytable session. Before and after these sixteen weeks of using the Storytable, 

measurements were taken for both groups. Outcomes on these measurements (effect 

measures) were compared with each other. A total of 181 people were willing to participate in 

the effect study, of which 123 eventually completed the follow-up measurement. The 

investigation took a total of thirteen months and took place in the period from January 2004 to 

February 2005. 

 

The most important results of the effect study are: 

 

- There are indications that the participation of lonely elderly people in the Storytable sessions 

reduces their feelings of loneliness. Frequency of participation increases this effect. 

- Frequent participation in the Storytable seems to have a positive influence on the feelings of 

depression among participants who were depressed at the start of the study. Frequent 

participation assumes a presence of at least 70% of the meetings. 

- Frequent participation in the meetings with the Storytable leads to an improved sense of 

control over life. This only applies to people who initially feel that they have little control over 

life. 

- The self-confidence of participants at the Storytable increases, when this is low at the start 

and when people have frequently participated in the meetings. 

- Participation in the Storytable has no demonstrable influence on cognitive functioning and 

on the number and frequency of social contacts. 

 

The results of the perception questionnaire. The questionnaire was filled in by the participants 

themselves and dealt with topics such as: method of use, experiences among participants 

and user satisfaction. 

 

- Participants find the Storytable a good way to get in touch with people and get to know each 

other better. 

- The Storytable is mainly used in groups and clearly less on an individual basis. 

- The user satisfaction of the Storytable is highly valued, despite the technical malfunctions. 

- The meetings with the Storytable are experienced as pleasant and atmospheric, but for 

some of the people there appears to be a point of saturation during the intervention period. 
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The findings of the qualitative part of the study; the interviews with participants (8) and staff 

(12). 

 

- The Storytable led to better contacts between residents and also to better contacts 

between residents and staff. The contacts were, however, mainly limited to (chance) 

meetings in public spaces of the institutions. 

- The Storytable is a good way to recall memories and in general participants also like to 

recall memories. 

- The Storytable is appreciated by staff and seen as an enrichment of the range of 

activities; the table is pleasant, user-friendly and it is easy to organize an activity. 

- Supervisors distinguish three types of functions from the Storytable: entertainment, 

social contact and recalling memories. 

- Counselors also see good opportunities to use the Storytable with other target groups, 

including (grand) children in combination with their (grand) parents and residents of 

psychogeriatric departments. 

- Supervisors and staff placed great value on offering the Storytable as a supervised 

activity, among other things because of the explanation of the method of use, offering 

structure during the activity, and stimulating contributions (telling stories) by the 

participants. 

- Limiting factors in the use of the Storytable were: technical malfunctions, wrong location 

of the Storytable, insufficient variation in the supply of fragments. 

 

Based on the results of the research, recommendations have been made for optimal use of 

the Storytable and future research. 

- Recommendations for use mainly relate to the functioning of the Storytable and the 

content of the activity. 

- The technical functioning of the Storytable must be guaranteed. Although some 

elderly people are able to operate the Storytable independently, it is recommended 

that they continue to offer the Storytable also under supervision. Embedding the 

Storytable in the range of activities could guarantee this. Supervisors gave and 

received advice for the preparation and execution of the Storytable sessions. An 

extensive reference work that includes this type of information could make a valuable 

contribution to the optimal use of the Storytable 
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