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Mijn Levensalbum

Hoe te werken in het Levensalbum

Op de volgende pagina’s vind je vragen die aan de dementerende zelf gesteld 

worden en die je samen kunt invullen en voorzien van foto’s en illustraties. 

Soms kun je nog een stap verder gaan, als je ouder of partner het leuk 

vindt en het aankan. Daarvoor zijn, in een schuingedrukte letter, een soort 

interviewvragen opgenomen.

Op de achterzijde van iedere tekstpagina is ruimte voor extra foto’s, teksten, 

tekeningen, etc.

Omdat de map losbladig is, kun je de bladzijden die niet relevant zijn, er uit 

halen of kun je andere of extra lege pagina’s toevoegen, bijvoorbeeld om de 

antwoorden te noteren op de interviewvragen.

In de handleiding die bij deze werkmap is toegevoegd, zijn in hoofdstuk 5 

instructies te lezen en tips te vinden om samen met je dementerende ouder of 

partner te werken in deze werkmap. 

We wensen jou en degene met wie je aan dit Levensalbum gaat werken veel 

plezier.

Huub Buijssen
Riet Fiddelaers-Jaspers
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Mijn Levensalbum

De dag dat ik geboren werd

Ik ben geboren op 19    

in  

Ik ben thuis / in het ziekenhuis     geboren.

Ik kreeg de volgende voornaam/namen:  

Mijn roepnaam werd:  

Ik werd zo genoemd, omdat:  

En mijn naam betekent:  

Ik heb de nationaliteit.

Belangrijke dingen die in de wereld gebeurden in de tijd dat ik werd geboren:

ruimte voor foto

opm Levensalbum 20 mei.indd   5 20-05-2008   16:47:31



 7

Mijn Levensalbum

Mijn familie

Mijn naam is: 

Mijn vader heet: 

Hij kwam uit: 

Mijn moeder heet: 

Zij kwam uit:

Het beroep van mijn vader was:

Het beroep van mijn moeder was:

Bijzonderheden over mijn ouders:

De fijnste herinnering aan mijn vader is:

De fijnste herinnering aan mijn moeder is:

ruimte voor foto
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Mijn Levensalbum

Het ouderlijk gezin

Ik heb broer(s) en    zus(sen).

Hun namen, geboortedata en bijzonderheden zijn:

Naam Geboorte-datum Bijzonderheden bijvoorbeeld:

   - getrouwd met 

   - beroep

   - andere bijzonderheden
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Mijn Levensalbum

De familie van mijn moeder  

Mijn opa (de vader van mijn moeder) heet   

en hij was     (beroep).

Mijn oma (de moeder van mijn moeder) heet   

en zij was     (beroep).

Deze oma en opa hadden   kinderen. 

De namen van deze ooms en tantes zijn:

Heeft u uw opa en oma van moederskant nog gekend? 1

Welke band had u met hen? 
Welke herinnering(en) heeft u nog aan uw opa en oma van moederskant?
Hoe was het onderlinge contact binnen deze familie?
Wat was er kenmerkend voor of in deze familie?
Met wie had uw moeder het beste contact?
Belangrijk om verder over deze familie te vertellen is:

1. Voor de antwoorden op deze vragen kunt u hierachter eventueel lege pagina’s toevoegen.
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Mijn Levensalbum

De familie van mijn vader

Mijn opa (de vader van mijn vader) heet   

en hij was     (beroep).

Mijn oma (de moeder van mijn vader) heet   

en zij was     (beroep).

Deze oma en opa hadden   kinderen. 

De namen van deze ooms en tantes zijn:

Heeft u uw opa en oma van vaderskant nog gekend?
Welke band had u met hen? 
Welke herinnering(en) heeft u nog aan uw opa en oma van vaderskant?
Hoe was het onderlinge contact binnen deze familie?
Wat was er kenmerkend voor of in deze familie?
Met wie had uw vader het beste contact?
Belangrijk om verder over deze familie te vertellen is:
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Mijn Levensalbum

Het huis waarin ik geboren ben

Het huis waarin ik geboren ben en/of woonde toen ik klein was, staat/stond 

in:  

Het was een     (rijtjeshuis, boerderij, flat, herenhuis, enz.).

Wat ik fijn vond aan dit huis: 

Wat ik niet fijn vond aan dit huis:

Hoe de omgeving van het huis er uit zag:

Ik heb er gewoond tot ik      jaar was.

Ik ben als kind wel/niet verhuisd.

Wat ik daarover wil zeggen:

Weet u nog hoe het huis er van binnen uit zag?
Had u ook een favoriet plekje in huis?
Had u een eigen (slaap)kamer?

ruimte voor foto
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