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Schrijf op
wat NIET vergeten mag worden.

Isabel Allende – Chileense auteur



Discorddiscussie:

Zaterdagavond 9-10-2021

Van 19.00 – 20.00 uur



Over 
mij

• ZZP-er, eigenaar Karins 

Consultancy

• Initiatiefnemer van o.a.

Autminds en PAS

• Schrijfster voor Autisme

Magazine

• Projectmdw (geweest) bij

Platform Verhalenbanken

Email: info@karinvandenbosch.nl



Programma

Verhalen01.

Verhalenbanken02.

“Wat is het eerste dat een kind zegt als hij leert 

praten? 'Vertel me een verhaal.' Dat is hoe we 

begrijpen wie we zijn, waar we vandaan komen.”

Carol Shields

Verhalenbank autisme03.

Verhalenbank Autisme – Autminds 2021



Wat heb ik eraan?

Ideeën delen over 

verhalenbank autisme
Weten waar je jouw

verhaal kwijt kunt

Inzicht in gebruik

verhalen binnen

onderzoek en zorg

Verhalenbank Autisme – Autminds 2021



Verhalen

“Om te overleven,  moet je 

verhalen vertellen.”

Umberto Eco

Raken

Verbinden

Vormen

Helpen



Verhalen – voor wie

Voor jezelf

Voor peers/ lotgenoten

Voor professionals in zorg, onderzoek en

onderwijs



Verhalen

Verbeteren de zorg

Zorgen voor preventie

Leiden toe naar zorg

Zijn een therapiemethode



Narrative medicine

Narrative medicine is...the capacity to 

recognize, absorb, metabolize, interpret, and 

be moved by stories of illness...  - Rita Charon



Verhalenbanken
Meer dan een verhaal

Zorg

Onderzoek

Onderwijs



4.

Voorbeelden

1.

2.

3.



Verhalenbank psychiatrie

Lorem ipsum dolor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim

ad minim veniam, sit amet, incididunt ut labore



Verhalenbank psychiatrie

https://www.youtube.com/watch?v=-awnkrMz3A4&t=3s

Vol.23

https://www.youtube.com/watch?v=-awnkrMz3A4&t=3s


Verhalenbank psychiatrie

* Verhalen van: (ex)patiënten, naastbetrokkenen en zorgprofessionals

Alle aandoeningen (nu 16 verhalen m.b.t. autisme op website)

* Over ervaringen met de psychiatrie

* Doel: verbeteren zorg

-studenten leren luisteren naar patiënten

-zorgverleners krijgen inzicht in wat belangrijk is voor de patient en kunnen patient 

beter begrijpen

-onderzoek om zorg te verbeteren

* Vol.23



Onderzoek
Psychiatrische zorg verbeteren

Inzicht krijgen in wat mensen helpt en belemmert in hun herstel

Vertellen en gehoord worden is herstelbevorderend

Open interviews als herstelbevorderende interventie

Kwalitatieve onderzoeksmethoden + inzet artificiële intelligentie













Onderzoek

Erasmus School of Health Policy & Management, afdeling Health Care Government

Inzichten vertalen naar zorgpraktijk en beleid:

-Ervaringen van patiënten en naasten vertalen naar beleid(sverwachtingen);

-Lessen trekken om zorg en beleid te verbeteren

Ontwikkelen patiëntwetenschappen

Vol.23





https://intalk.nl/verhalen/hannekes-ervaringsverhaal-over-haar-diagnose-autisme



Poll

Ik plaats mijn verhaal bij voorkeur:

1) Op een eigen site (blog, website etc.)

2) Op een site van een voor-en-door organisatie (PAS, Autisme Digitaal)

3) Op de site van de NVA

4) Op de Verhalenbank Psychiatrie

5) Op de Verhalenbank Autisme (als die zou bestaan)

6) Anders (typ in chat wat dan)

Vol.23



Poll

Stel: er komt een Verhalenbank Autisme

Het belangrijkste doel van een Verhalenbank Autisme zou voor mij zijn:

1) Mijn eigen verhaal kunnen vertellen/ een plek waar ik mijn verhaal kwijt kan

2) Iets kunnen bieden aan lotgenoten (verhalen die bijv. Inspiratie of troost bieden)

3) Toepassing verhalen binnen de zorg

4) Toepassing verhalen binnen onderwijs

5) Bijdragen aan onderzoek

6) Anders, namelijk (typ in chat wat dan)

Vol.23



Poll

Stel: er komt een Verhalenbank Autisme

Waar zou die op moeten lijken?

1) Op de Verhalenbank Psychiatrie

(de site zelf bevat vele (ervarings)verhalen van mensen met autisme en naasten)

2) Op Patientervaringsverhalen.nl

(een doorzoekbare database voor verhalen (boeken, egodocumenten, websites) o.h.g.v. 

autisme)

3) Op InTalk.nl

(luisterverhalen, podcasts)

4) Anders Vol.23



Vragen?

Discorddiscussie:

Zaterdagavond 9-10-2021

Van 19.00 – 20.00 uur
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