
SAMEN LEZEN:  
de ultieme therapie 
Samen

LezenJan Raes

More than ever, people in a position of 

vulnerability need accessible and efficient 

care that helps them to grow, learn and 

change. Sharing the experience of reading 

powerful stories and poems can be an active 

power towards that goal. 

The practice of Shared Reading kicks off  

a process of change that follows a recurring 

pattern, in a dynamic cycle of starting, 

growing, harvesting, learning and relaxing. 

In small groups, people read literary texts 

together with a reading companion who 

reads out loud and asks questions. By talking 

about the text and reflecting on it, people 

learn from each other and increase their 

inner mental-emotional space. By connecting 

with other people, they experience powerful 

therapeutic effects, outside the context of 

regular therapy.

Shared Reading. The Ultimate Therapy  

demonstrates the transformative power  

of Shared Reading, illustrates it with cases  

out of day-to-day health care practice and 

lays out practical advice for those who  

want to get started themselves.

Jan Raes is a psychiatrist, an executive 

company coach and co-founder of the 

training centre EPECA. He was one of the 

founders of Het Lezerscollectief, a network of 

reading companions that organizes Shared 

Reading sessions in various social sectors.

Shared Reading brings people together

Beyond the limits of therapy
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“For both The Reader and Het Lezers-

collectief, Shared Reading is a common 

source of inspiration, connectedness  

and collaboration. I look forward to  

seeing the impact of this book.”

Jane Davis

Founder and Director of The Reader



ZIEKENBEZOEK 
 
Mijn vader had een uur lang zitten zwijgen bij mijn bed. 
Toen hij zijn hoed had opgezet 
Zei ik, nou, dit gesprek is makkelijk te resumeren. 
Nee, zei hij, nee, toch niet, 
Je moet het maar eens proberen. 
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DOCUMENTAIRE:	  
lezerscollec5ef.be/in-‐beeld/	  



	  



	  
INVICTUS	  

	  
	  

Out	  of	  the	  night	  that	  covers	  me,	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  Black	  as	  the	  pit	  from	  pole	  to	  pole,	  	  
	  

I	  thank	  whatever	  gods	  may	  be	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  For	  my	  unconquerable	  soul.	  	  
	  

In	  the	  fell	  clutch	  of	  circumstance	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  I	  have	  not	  winced	  nor	  cried	  aloud.	  	  
	  

Under	  the	  bludgeonings	  of	  chance	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  My	  head	  is	  bloody,	  but	  unbowed.	  	  
	  

Beyond	  this	  place	  of	  wrath	  and	  tears	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  Looms	  but	  the	  Horror	  of	  the	  shade,	  	  
	  

And	  yet	  the	  menace	  of	  the	  years	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  Finds	  and	  shall	  find	  me	  unafraid.	  	  
	  
	  

It	  maRers	  not	  how	  strait	  the	  gate,	  	  
	  

How	  charged	  with	  punishments	  the	  scroll,	  	  

	  

	  I	  am	  the	  master	  of	  my	  fate,	  	  
I	  am	  the	  captain	  of	  my	  soul.	  



	  

	  
I	  am	  the	  master	  of	  my	  fate,	  	  

	  
I	  am	  the	  captain	  of	  my	  soul.	  



JANE DAVIS 

Dr.	  Jan	  Raes,	  Jane	  Davis,	  Erik	  Van	  Acker	  



hRps://lezerscollec5ef.be/nl/in-‐beeld/	  
	  



Linda en Samen Lezen 



	  

	  
	  
	  
	  

1.  	  

	  

	  

Ik	   had	   geen	   vader,	   tenminste	  
niet	   een	   vader	   die	   ik	   heb	   gekend.	  
Maar	   ook	   dat	   vond	   ik	   niet	   zo	   erg.	  
Wat	   niet	   kent,	   mis	   je	   niet.	   En	   geen	  
vader	   hebben	   had	   ook	   voordelen,	  
want	  het	  maakte	  me	  anders.	  Bijna	  al	  
mijn	   schoolvriendjes	   hadden	   twee	  
ouders,	   en	   sommige	   zelfs	   drie	   of	  
vier,	  als	  je	  de	  sAefouders	  meerekent.	  
Ik	   had	   maar	   één	   ouder,	   mama,	   en	  
ook	   geen	   broers	   of	   zussen.	   Dat	  
maakte	   me	   speciaal,	   en	   ik	   vond	  
het	   fijn	   om	  me	   speciaal	   te	  
voelen.	  
	  
Uit:	  Lees	  je	  mee(r)?	  Samen	  sterke	  verhalen	  lezen.	  	  
De	  Eenhoorn,	  p.	  72	  



Het voordeel van boeken is dat je in 
korte tijd met honderden levens kunt 

meeleven. Je ontwikkeling gaat sneller 
dan wanneer je niet leest. Je komt in 

allerlei culturen terecht, in verschillende 
tijdperken en zelfs in het andere 

geslacht. Goede verhalen nestelen zich 
in je geheugen en gaan tot je eigen 

geschiedenis behoren. 
 

 Guus Kuijer, Hoe word ik gelukkig?    
       De Arbeiderspers, 200 



VERTRAGING 



INSPANNING 



VERBINDING 



RUIMTE VOOR VERDRIET 

I must go on. I can’t go on. I’ll go on. 
Samuel Beckett	  



Ø  De	  goedbedoelde	  zorgstolp	  

Ø  De	  vermenselijking	  

Ø  Spiegeling,	  neuroplas5citeit	  	  
en	  ons	  beperkingsdenken	  

WAT	  IS	  DE	  IMPACT	  VAN	  SAMEN	  LEZEN?	  



SAMEN LEZEN De ultieme therapie  

 

 

https://lezerscollectief.be/nl/de-ultieme-therapie/ 

Ø  NEUROPLASTICITEIT 
Ø  SPIEGELEN 
Ø  PERSPECTIEF VERRUIMEN 

Ø  SOCIALE COHESIE 
Ø  CONTACT MET HET GENIE 

VAN DE SCHRIJVER 
Ø  …. 



ONDERZOEK 

The New York Times van 8 januari 2015 publiceerde enkele resultaten van het onderzoek in opdracht 
van Scholastic over het belang van lezen en vooral voorlezen. We noteren enkele opmerkelijke resultaten:

 
•  achteruitgang van de groep veellezers (leeftijd 6-17 jaar) met 6% in de voorbije 4 jaar. Van 37 naar 31%.
•  in de groep 6-11 jaar is er een duidelijke correlatie met het voorlezen en ook met duidelijke restricties 

over online-verkeer.
•  bij de groep 12-17 is het vrij lezen binnen schooltijd erg belangrijk. Toch wordt die tijd zelden voorzien: 

10% bij de groep 12-14 en slechts 4% bij de groep 15-17.
•  de Amerikaanse Academie van Pediaters beveelt voorlezen vanaf de geboorte sterk aan. Maar helaas 

en spijts de gunstige effecten, geven ouders het voorlezen op als hun kinderen zelf leren lezen.
•  voorlezen gedurende de volledige lagere school heeft een gunstig effect op leesplezier en graag lezen. 

Het onderzoek wijst op het hoge percentage -41%- van de veellezers die van voorlezen mochten blijven 
genieten.

•  kinderen zelf beschrijven in het onderzoek het speciale ‘bonding’ effect van voorlezen en het 
‘genoeglijke’ in de relatie met hun ouders.

•  effecten van voorlezen voor de oudere leeftijd zijn nog onvoldoende aangetoond, maar kinderen en 
jongeren kunnen complexer tekstmateriaal aan als ze worden voorgelezen. ‘The read-aloud can really 
lift the child’



lezerscollectief.be/nl/onderzoek 

EFFECTEN  VAN  SAMEN  LEZEN
	  



INWEVEN, UITWEVEN 

EFFECTEN  VAN  SAMEN  LEZEN
	  



 THE ‘SHAKERSPEARED’ BRAIN 

EFFECTEN  VAN  SAMEN  LEZEN
	  



Samen Lezen is een soort 
deling die eigenlijk een 
vermenigvuldiging is. 
 
Prof. Dr. Jan Lauwereyns 

Samen Lezen werkt leesbevorderend, 
maar deelnemers ontplooien 
daarnaast ook hun sociale 
vaardigheden. 
 
Juf Caroline Verbruggen 

Mensen die in hun jeugd geen verhalen 
hebben gelezen of gehoord, kunnen de 
wereld minder goed verbeelden. Ze 
hebben geen ervaring met het feit dat als 
je eerst de wereld verbeeldt, dat je dan een 
leidraad hebt om je erin te bewegen. Het is 
als een wandeling zonder wegenkaart of 
doel. Je blijft wat drentelen. 
 
Dr. Jan Raes 

Hoe	  velen	  
onderschaPen	  de	  

kracht	  van	  de	  
eenvoud!	  	  

Toch	  is	  zij	  de	  ware	  
sleutel	  tot	  het	  hart.	  

	  
William	  Wordsworth	  



INTER)NATIONAAL ONDERZOEK 

EFFECTEN  VAN  SAMEN  LEZEN  h/ps://lezerscollec:ef.be/nl/onderzoek/	  

•  THE INTERNATIONAL CENTRE FOR SHARED 
READING        > Samen Lezen ondersteunt de gemoedstoestand, 
vermindert stress en helpt deelnemers om zichzelf en anderen beter te begrijpen en 
aanvaarden. (83% ervaart positief effect van Shared Reading op gemoed) 

•  ELIT: 9 Europese landen/universiteiten o.l.v. Universiteit 
van Verona (2020-2024): literatuur en depressie 

•  DEMENTIA IN CULTURAL MEDIATION (2021) 
•  SHARED READING & HEALTH CARE (UGent/UZGent) 
•  UA: Samen Lezen en dementie (Larissa Brichau master 

soc. werk) 
•  UGent: studenten impact poëzie/welbevinden 

(letterkunde) 
•  Shared Reading- The ultimate therapy (April 2021) 



LEREND NETWERK 
www.lezerscollectief.be 



PUBLICATIES 



ODISEE:     
BOEKENTROEF 

Samen Lezen op school 
Ontwikkeling van een buddy-leestraject 



RODE NEUZEN: 
WELBEVINDEN 

Het inschrijven verloopt nog steeds via deze 
link: https://sterkeropschool.tickoweb.be/.  



WAAR LEZEN WE? 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

10	  GEVANGENISSEN,	  	  
BASISEDUCATIE	  ,	  	  PSYCHISCHE	  ZORG,	  	  

WZC,	  BIBLIOTHEKEN,	  KLINIEK,	  	  DOKTERSPRAKTIJK,	  	  
ARMOEDEORGANISATIES,	  	  BIJZONDERE	  JEUGDZORG,	  	  

	  SCHOLEN,	  LERARENOPLEIDING,	  	  UZGENT,	  SOCIO-‐CULT	  WERK	  OPL,…	  



82% VRIJWILLIGERS 
www.lezerscollectief.be 



www.lezerscollectief.be 



CONTACT 

-‐  Nieuwsbrief:	  hRps://www.lezerscollec5ef.be	  	  	  
-‐  (onderaan	  nieuwsbrief	  formulier	  invullen)	  
-‐  Volg	  ons	  op	  facebook:	  hRps://www.facebook.com/

hetlezerscollec5ef	  
-‐  hRps://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Lezerscollec5ef	  
-‐  info@lezerscollec5ef.be	  



DEATH VALLEY 



DEATH VALLEY = DORMANT 
Er	  liggen	  zoveel	  kansen	  onder	  de	  oppervlakte	  


